
TERTIAL 1  2017
Samtliga nämnder

Tertialrapport januari-april



Samtliga nämnder, Tertialrapport januari-april 2017 2(159)

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsen............................................................................................3

Måluppfyllelse ............................................................................................................3

Styrkort ..................................................................................................................15

Barn- och ungdomsnämnden .........................................................................32

Måluppfyllelse ..........................................................................................................32

Styrkort ..................................................................................................................44

Utbildningsnämnden......................................................................................60

Måluppfyllelse ..........................................................................................................60

Styrkort ..................................................................................................................71

Fritidsnämnden..............................................................................................78

Måluppfyllelse ..........................................................................................................78

Styrkort ..................................................................................................................87

Kulturnämnden..............................................................................................94

Måluppfyllelse ..........................................................................................................94

Styrkort.................................................................................................................105

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.........................................................112

Måluppfyllelse ........................................................................................................112

Styrkort.................................................................................................................121

Socialnämnden ............................................................................................130

Måluppfyllelse ........................................................................................................130

Styrkort.................................................................................................................144

Överförmyndarnämnden..............................................................................157

Analys - Ekonomi....................................................................................................157



Samtliga nämnder, Tertialrapport januari-april 2017 3(159)

Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse

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

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall

Kommungemensamma 
mål Nämndens mål

Totalt antal: 5 14

Förväntad effekt för perioden uppnådd: - 2

Arbete pågår: 5 12

Ej påbörjad: - -

Sammanställning måluppfyllelse - Prognos helår

Kommungemensamma 
mål

Nämndens mål

Totalt antal: 5 14

Målet uppfyllt 5 13

Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt - 1

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt - -

Strategiska inriktningar

Här växer människor och företag

Kommungemensamt mål:
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Kommunfullmäktige har i mars 2017 tagit beslut om en ny riktning för Vallentuna kommun. Det 
innebär att kommunen lagt en ny grund som ska vara vägledande för kommunens nya vision och 
nya översiktsplan samt för styrningen av hela kommunens organisation. I riktningen slås det fast att 
Vallentuna ska utnyttja det strategiska läget mitt i en av världens mest innovativa tillväxtregioner.

Vallentunas nya riktning i punktform:

 Centralt läge i regionen
 Arlandas betydelse
 Bevara hela Vallentunas olika styrkor
 Locka talanger, kompetens, nytänkande och investeringar
 Kommunal service i toppklass
 Mod att gå före

För att utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar krävs att kommunen antar och 
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implementerar övergripande strategier och planer i verksamheten. Revidering av kommunens 
översiktsplan pågår, med avsikt att uppdatera och utveckla en målsättning för markanvändningen 
till år 2040. Samråd planeras till hösten.

Under slutet av 2016 fastslogs en miljöplan med fokusområden och lokala miljömål. Denna utgör 
basen för kommunens fortsatta arbete med miljöcertifiering av kommunens verksamheter enligt 
ISO 14001. Energieffektivisering och kemikaliehantering är några av de områden som är fortsatt 
viktiga att fokusera på. Under året sker också en översyn av avfallsplanen i samverkan med det 
regionala avfallsbolaget SÖRAB. Strategiska beslut ska fattas kring framtida insamlingssystem och 
ett viktigt utvecklingsområde är hur mängden sorterat matavfall ska kunna öka.

Näringsliv och arbetsmarknad är viktiga fokusområden. Kommunen utvecklar arbetet med att ge 
det lokala näringslivet förutsättningar att verka och utvecklas i Vallentuna på lång sikt. Kommunen 
arbetar aktivt med att få unga i arbete och erbjuder alla ungdomar mellan 16 och 18 år feriearbete 
vid minst ett tillfälle. Särskilda insatser sker också för ungdomar som hoppat av skolan. Arbetet med 
integration av nyanlända intensifieras under året med målsättningen utbildning eller arbete.

Tryggare Vallentuna är ett strukturerat samarbete mellan kommun, polismyndighet och 
brandförsvar och arbetet utgår från den handlingsplan som tagits fram inför 2017. I enlighet med 
handlingsplanen har bland annat polisen visat ökad närvaro i Vallentuna, åtgärder i otrygga garage 
har genomförts och vuxennärvaron inom fritidsverksamhet och på otrygga platser har utökats.

 

Nämndens mål:
All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen som revideras 2017-2018.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Kommunen ska ha en aktuell översiktsplan som fullmäktige ska behandla under varje 
mandatperiod. Vallentunas gällande översiktsplan visar planerad bebyggelseutveckling för åren 
2010-2030.  Revidering av översiktsplanen pågår, med avsikt att uppdatera och utveckla 
målsättning för markanvändning till år 2040. Samråd planeras ske under hösten.

Kommunen tar årligen ställning till en prioritering av utvecklingen i en bostadsbyggnadsprognos 
som visar planerings- och utbyggnadsprojekt för de kommande tio åren. För de fyra första åren 
utgör bostadsbyggnadsprognosen en planprioritering. Prioriteringen är ett ställningstagande till 
vilken planberedskap kommunen ska ha för bostadsprojekt och till turordningen mellan projekten. 
Ny bostadsbyggnadsprognos för 2017-2026 ska fastställas av kommunfullmäktige i samband med 
kommunplanen.

Detaljplaneläggning och markanvisning utgår från översiktsplanen och bostadsbyggnadsprognosen.

 

 

Nämndens mål:
Miljöcertifiera kommunens verksamhet enligt ISO 14001.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Kommunen har påbörjat arbetet med miljöcertifiering enligt standarden ISO 14001. Fullmäktige 
antog under slutet av 2016 en miljöplan med kommungemensamma miljömål och 
organisationsupplägg. Miljöplanen tydliggör hur nationella och lokala miljömål kan kopplas till 
miljöcertifieringen. Den tydliggör även vilka fokusområden som är viktiga att arbeta med för att 
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kommunen ska arbeta så effektivt som möjligt ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Kommunens chefer har under april fått information om ISO 14001, kommunens fortsatta arbete 
samt diskuterat möjliga miljöaktiviteter. Utifrån de gemensamma miljömålen har respektive 
förvaltning tagit fram aktiviteter som bidrar till att nå målsättningarna i miljöplanen. Aktiviteterna 
ska fastställas av respektive nämnd innan juni.

En webbutbildning tillgängliggörs under maj månad och ska ha genomförts av kommunens 
anställda senast 1 september. Utbildningen är viktig för att miljöarbetet och certifieringen ska 
genomsyra hela organisationen. Målsättningen är att certifiera kommunen enligt ISO 14001 senast 
årsskiftet 2017/2018.

 

Nämndens mål:
Arbeta för att uppnå kommunens nollvision om arbetslöshet bland unga.

 Förväntad effekt för perioden uppnådd

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Programmet På Väg fångar upp ungdomar som har hoppat av skolan eller inte har fullständiga 
betyg. Det drivs av kommunens arbetsmarknadsavdelning i nära samarbete med skolornas studie- 
och yrkesvägledare. Ungdomarna stöttas att slutföra sina studier alternativt få 
arbetsmarknadsorientering och att söka arbete. Under 2017 har 14 ungdomar deltagit i programmet 
varav tre har gått ut i praktik.

Regeringen utsåg 2015 en delegation för att få större genomslag för arbetsmarknadspolitiska 
insatser mot ungdomsarbetslösheten på lokal nivå. Delegation för unga till arbete (Dua) har 
regeringens uppdrag att främja kommunal och statlig samverkan och utveckla nya 
samverkansformer. Från och med 2017 har delegationen även uppdraget att främja samverkan 
mellan olika aktörer som har betydelse för nyanländas, företrädesvis nyanlända ungdomar, 
möjligheter att etablera sig i arbetslivet. Utifrån Dua har Vallentuna kommun tecknat 
överenskommelse med Arbetsförmedlingen om insatser riktade till unga utanför arbetsmarknaden. 
Samarbetet omfattar traineejobb eller utbildningskontrakt som innebär studier och/eller praktik. 
Under 2017 finns ett pågående utbildningskontrakt, inga nya utbildningskontrakt har skrivits i år.

 

Nämndens mål:
Rikta insatser och samverkan kring bebyggelseutveckling (bostäder) enligt delregional 
utvecklingsplan för Arlandaregionen och den gemensamma visionen Stockholm Nordost.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Översiktsplanen uppdateras under 2017-2018 med utgångspunkt för att stödja de gemensamma 
målsättningar som finns för utveckling av Arlandaregionen liksom Stockholm Nordost. Ett förslag 
till fördjupad översiktsplan för Norra Vallentuna och Lindholmen har varit på samråd. 
Planeringsinriktning banar väg för en utveckling i delregionen med en fokusering på närheten till 
Arlanda flygplats. En viktig förutsättning är en koppling av Roslagsbanan till City där en uppgörelse 
med stat, landsting och berörda kommuner skett i den så kallade Sverigeförhandlingen som 
möjliggör byggstart av en dragning till city via Odenplan kring 2026. Vallentuna kommun driver nu 
på motsvarande sätt frågan om att få en avgrening av Roslagsbanan till Arlanda.
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Nämndens mål:
Initiera och samordna insatser för trygghet, integration och mot radikalisering.

 Förväntad effekt för perioden uppnådd

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Det trygghetsskapande arbetet har genomförts inom ramen för Tryggare Vallentuna. Den omfattar 
bland annat strukturerad samverkan mellan kommunen och den nya polismyndigheten. Den 
samverkan har konkretiserats i en gemensam handlingsplan för Tryggare Vallentuna 2017.

Enligt handlingsplanen för Tryggare Vallentuna har polisen visat ökad närvaro i Vallentuna, 
förbättringarna av gatu- och vägbelysningen har fortsatt och vuxennärvaron på otrygga platser 
utökats. Utifrån lägesbilden och dialog med polismyndigheten har kommunledningskontoret även 
äskat medel ut kommunstyrelsens budget för oförutsedda händelser för utökad bevakning i 
Vallentuna centrum under helger och lov 2017.

Vidare har de planerade trygghetsåtgärderna i Coopgaraget genomförts i samarbete med 
fastighetsägaren. Lägesbilderna relaterade till yttringar av våldsbejakande extremism samt 
situationen för nyanlända och ensamkommande har kontinuerligt uppdaterats. Arbetet för att 
kunna erbjuda sociala insatsgrupper har fortsatt och förväntas i nuläget realiseras under 2017. 
Samverkan för att öka beredskapen för grövre hot och våld inom skolan har fortsatt.

Inom integrationsområdet har ett förslag till samverkansplattform för kommunens samarbete med 
civilsamhället tagits fram. Den ska skapa en tydligare struktur och ett effektivare samarbete, och 
fortsatt möjliggöra möten mellan ”nya” och ”gamla” invånare samt uppmuntra till sociala kontakter 
som gynnar nyanländas etablering i samhället. Genom nätverket har kommunen ansvar för att 
bjuda in ideella sektorn till regelbundna träffar. Syftet med träffarna ska vara att dela information 
och erfarenheter samt möjliggöra en fördelning av arbetet kring gemensamma 
integrationsaktiviteter.

 

Nämndens mål:
Verka för att invånare i hela Vallentuna kommun ska kunna vara delaktiga i utvecklingen.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Information om utveckling av Vallentuna kommun görs tillgänglig på kommunens webbplats. 
Samrådsgrupper finns inom samtliga förvaltningar med representanter från funktionshinderråd och 
pensionärsråd. Nya former för tidig dialog med kommuninvånare om samhällsplanering har 
prövats inom ramen för fördjupade översiktsplaner för Karby-Brottby och Norra Vallentuna-
Lindholmen. Under 2017 utreds ytterligare möjligheter kring e-dialog i arbetet med en 
handlingsplan för en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. E-tjänster och utvecklad teknik för 
dialog är en nyckel för att nå fler och möta målgruppernas varierade behov. Ett arbete har inletts i 
syfte att bygga en ny modernare webb, vallentuna.se för att kunna möjliggöra större utveckling av 
digitala tjänster.
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Bästa kommunen att bo och leva i

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Vallentuna kommun har blivit nominerade till Sveriges Kvalitetskommun 2017. Vallentuna är en av 
tio kommuner som ansökt om att delta. I första utvärderingen genomfördes kommunkompassen, 
där några av kommunens tjänstemän, fackliga representanter samt politisk ledning genomgick 
intervjuer, av ett expertteam från Sveriges Kommuner och Landsting. Utöver intervjuer granskade 
de även kommunens styrdokument. Vallentuna har nu gått vidare till etapp två av 
nomineringsprocessen, tillsammans med fem andra kommuner. Etapp två omfattar en jämförelse 
av kommunens verksamhetsresultat, en finansiell analys och en granskning av HME (Hållbart 
medarbetarskap). Till Sveriges Kvalitetskommun utses den kommun som lyckats bäst med att 
utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande samt leverera tjänster med 
hög kvalitet. Den slutgiltiga vinnaren kommer att offentliggöras på Kvalitetsmässan i november.

Kommunen arbetar fortlöpande med att förbättra dialogen med invånare och övriga besökare, 
bland annat genom information, kommunikation och erbjudande av digitala tjänster framförallt via 
kommunens webbplats vallentuna.se, med cirka 750 000 besökare per år (2016). Även sociala 
medier är en viktig kanal för kontakten med invånarna. Kommunens Facebooksida har i dag fler än 
3 000 följare. Det är daglig interaktivitet med invånare på sidan och kanalen är ett viktigt 
komplement till de traditionella informationskanalerna. Under senaste året har kommunen blivit 
mycket aktiv på LinkedIn, något som underlättat rekryteringsprocessen. Utöver detta har 
kommunen även Twitter och andra sociala medier för olika specialområden som Vallentuna 
gymnasium, fältgruppen, näringsliv och kultur. Upplev Vallentuna har successivt ökat antalet 
företag och föreningar som är delaktiga i marknadsföringskanalen där kommunen, privata aktörer 
samt föreningar marknadsför besöksmål, upplevelser och evenemang tillsammans. Målgruppen är 
besökare såväl som Vallentunaborna själva.

Kommunen fortsätter att aktivt använda olika sociala medier i arbetet med att stärka 
arbetsgivarvarumärket, framförallt vid rekrytering. Kanalerna används både för att publicera 
annonser om lediga jobb och för att aktivt söka upp potentiella kandidater och tipsa om lediga 
tjänster. Kommunen har genom detta arbetssätt lyckats attrahera kandidater till lediga tjänster och 
kunnat säkra rätt kompetens till verksamheten på ett helt nytt sätt än tidigare.

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. Ett fokusområde under året är vända den ogynnsamma trenden med 
ökande ohälsotal. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 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 ett 
incidentrapporteringssystem. Utifrån de nya kraven i Diskrimineringslagen som gäller från 2017 har 
kommunen utvecklat ett systematiskt arbetssätt för att främja likabehandling och mångfald. 
Arbetssättet kommer att integreras med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vallentuna ska vara en av landets bästa skolkommuner med hög måluppfyllelse bland kommunens 
elever samt stödja eleverna att nå så långt de kan i sin kunskapsbildning. Barn- och 
ungdomsförvaltningen fokuserar på följande områden; pedagogisk kulturresa, individuella insatser 
och attraktiv skolkommun, för att säkerställa att de enskilda skolorna håller hög kvalitet. Barn- och 
ungdomsförvaltningen arbetar aktivt med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, där 
resultatstyrningen bygger på analys av framgångsfaktorer för ökad måluppfyllelse. Några av de 
satsningar som är pågående är en ökad dialog med verksamheternas chefer och ledare kring 
kvalitetsaspekten i kommunens förskolor och skolor. Kommunen har även fortsatt att satsa på 
karriärtjänster för lärare (globala förste lärartjänster) men kommunen ser även över möjligheten att 
skapa likartade karriärvägar för rektorerna. Målet är att attrahera och behålla de bästa pedagogerna 
och skolledarna i kommunen. Skolor och förskolor ska präglas av en modern lärmiljö och med 
personal som har adekvat kompetens kring IT–digitalisering.
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Uppföljning av det handlingsprogram för integration som fullmäktige antog under 2016 pågår. 
Programmet omfattar kommunens arbete med integration inom kompetensområdena bosättning, 
samverkan, sysselsättning, utbildning, fritid och kommunikation. Utifrån programmets 
målsättningar har aktiviteter tagits fram som respektive förvaltning genomför för att vara med och 
bidra till att nå målsättningarna. Handlingsprogrammet ska årligen revideras och uppdateras. 
Kommunen arbetar även vidare med kommunikation kopplat till integration, utifrån att 
informationsspridning, informationsmöten såväl som samverkan är viktigt för måluppfyllelsen.

Under hösten 2016 har ett antal organisationer och församlingar samverkat för att möjliggöra 
möten som bidrar till att öka kontakten med nyanlända invånare och redan etablerade invånare. En 
slutrapport och utvärdering av projektet har redovisats under våren. Kommunens kontaktskapande 
arbete tillsammans med civilsamhället kommer att fortsätta under 2017, men i nätverksform 
snarare än i projektform. Kommunen har tagit fram en samverkansplattform för samarbetet med 
civilsamhället, som kan utgöra basen för det fortsatta samarbetet inom området.

För att möta en utveckling inom samhällsbyggnadsområdet med en ökad volym, storlek och 
komplexitet i kommande uppdrag pågår ett omfattande utvecklingsarbete. Arbetet innebär att hitta 
nya utvecklade arbetssätt och samverkan i en projektmodell för samhällsbyggnadsprojekt. 
Digitaliseringen är vidare en nyckel för att nå effektiva processer liksom för att kunna möta 
förväntningar från kommuninvånare, företagare och övriga aktörer. Under året genomförs en 
kartläggning av nuläge och behov för att få fram en handlingsplan för en digitaliserad 
samhällsbyggnadsprocess, som underlag för kommande satsningar.

Nämndens mål:
Kommunens lokaler med tillhörande tomtmark ska vara säkra och sunda.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Underhållsplaner krävs för att säkra att kommunen långsiktigt ska ha sunda fastigheter. Under 
2016 har en inventering av samtliga lokaler med tillhörande tomtmark genomförts och ett 
omfattande underhållsbehov har konstaterats. En underhållsplan har utarbetats i dialog med 
berörda verksamheter som nyttjar lokalen och ses årligen över och anpassas efter det årliga anslag 
som avsätts för underhållsarbete.

Arbetet med installation av brandlarm i kommunens förskolor och skolor är inne i sitt slutskede. Av 
de äldre byggnaderna är det nu bara en förskola kvar som ska få ett brandlarm installerat. Totalt 
kommer 50 av kommunens anläggningar vara uppkopplade mot SOS Alarm. De anläggningar som 
kvarstår i dagsläget är tre relativt nya och omfattande anläggningar som installerades innan de nya 
försäkringskraven trädde i kraft 2014. Dessa måste byggas om och kommer att vara klart under 
våren eller sommaren 2017.

Ett nytt system för egenkontroll i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) har implementerats i 
kommunens verksamheter för att vara i full drift 2017. Systematiskt brandskyddsarbete gäller alla 
organisationer oberoende av storlek och verksamhet. Kommunens ledning har det yttersta ansvaret, 
men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga 
medarbetare i arbetet.

 

Nämndens mål:
Arbeta för att knyta samman västra och östra delen av centrala Vallentuna och göra Vallentuna 
centrum mer levande.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt



Samtliga nämnder, Tertialrapport januari-april 2017 9(159)

Ett förslag till program för centrala Vallentuna har tagits fram under 2016 utifrån ledorden förena, 
blanda och koppla.  Bebyggelsen på båda sidor om Roslagsbanan ska bli en tydlig enhet. Planering 
och utbyggnad av den nya stadskärnan kommer att pågå under många år. Dialog med berörda 
fastighetsägare pågår. För att bana väg för kommande detaljplaner genomförs även ett antal 
fördjupade studier av bland annat landskapsbild, stråk och teknisk försörjning. Totalt möjliggörs 
upp mot 2000 bostäder. Kommunen stärker också utvecklingen genom infrastruktursatsningar så 
som omvandlingen av de centrala torgytorna där den centrala etapp 3 färdigställs till sommaren. 
Projektering av en våtmarkspark pågår under sommaren för att säkerställa en funktionell 
dagvattenrening och minska belastningen på Vallentunasjön.

Utbyggnad av bostäder pågår inom Åby ängar och detaljplan för Åbyholm är i sitt slutskede. 
Detaljplan för bostäder vid Gärdesvägen planeras för samråd under hösten. Planarbete är vidare i 
startgroparna för del av östra sidan av järnvägen i samverkan med privat fastighetsägare liksom för 
norra centrumtomten och polishustomten på västra sidan.

Nämndens mål:
Utveckla strategisk kompetensförsörjning.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Kommunen arbetar aktivt på flera plan för att vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med att stärka 
arbetsgivarvarumärket (employer branding), genom att exempelvis aktivt synas i olika social media 
och där lyfta fram kommunens olika verksamheter, har varit mycket framgångsrikt. Arbetssättet har 
lett till att andra kommuner och arbetsgivare inom offentlig sektor hör av sig och vill ta del av 
kommunens framgångsrika arbete. Karriärföretagen utsåg också i början av året Vallentuna 
kommun till en certifierad arbetsgivare.

Under våren har kommunens rekryteringsansvarige HR-konsult blivit nominerad till två 
utmärkelser. Den första utmärkelsen är Guldlänken som tilldelas den eller de personer som främjat 
innovativa förändringar av offentlig verksamhet (arrangör är Sveriges Kommuner och Landsting 
samt VINNOVA i samverkan med Regeringskansliet och andra statliga aktörer samt konferensen 
Offentliga Rummet). Den andra nomineringen är till utmärkelsen Årets rekryterare som kommer att 
utses i maj på mötesplatsen Rekrytering och Validering 2017.

Ett antal aktiviteter inom ramen för det strategiska kompetensförsörjningsarbetet har startats och 
genomförts under våren och kvalitetssäkring av olika arbetsgivarprocesser är ett prioriterat 
fokusområde under året.

 



Samtliga nämnder, Tertialrapport januari-april 2017 10(159)

Fler och växande Vallentunaföretag

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

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Vallentuna kommun arbetar målinriktat med att förbättra företagens förutsättningar. Under 2016 
påbörjades projektet Förenkla-helt enkelt som syftar till att förbättra servicen till och förståelsen för 
näringslivet i kommunen. Projektet genomförs i samarbete med Sveriges kommuner och landsting 
(SKL). Alla förvaltningar är representerade i projektet för att få så stor genomslagskraft som möjligt 
inom hela kommunen. En arbetsgrupp har tillsatts för att ta tillvara på alla goda idéer som 
framkommit under projektets gång. En rad konkreta åtgärder har påbörjats och genomförts som ett 
resultat av Förenkla- helt enkelt. Ett arbete som påbörjats är att införa en lotsfunktion för att hjälpa 
företag att komma i kontakt med rätt person. Det har även anordnats frukostseminarium och öppet 
hus i kulturhuset för det lokala näringslivet.

Inom samhällsbyggnadsområdet initieras under året en utvecklad samverkan med andra viktiga 
aktörer inom kommunen för till exempel vatten- och avloppsförsörjning, el- och fiberförsörjning 
samt avfallshantering. Samarbetsavtal och former för samverkan ses liksom konkreta åtgärder för 
att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen. Det omfattar till exempel regelbundna 
avstämningsmöten för att säkerställa en god samplanering av ledningsdragning och andra 
infrastrukturåtgärder bland annat i samhällsbyggnadsprojekten. En konkret insats för att förbättra 
infrastrukturen omfattar också etablering av laddstolpar för elbilar vid några platser i kommunen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med elverket ser över lämplig placering av 
laddstolpar.

Nämndens mål:
Rikta insatser och samverkan för utveckling kring näringsliv och arbetsmarknad enligt 
delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen och den gemensamma visionen Stockholm 
Nordost.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Arlandasamarbetet fokuserar på att etablera begreppet Arlandaförhandling, för att stärka arbetet 
kring regionens bostads- och infrastruktursatsningar. Näringslivs- och arbetsmarknadssatsningarna 
kommer in i ett senare skede i samarbetet. Pågående arbete med revidering och uppdatering av 
översiktsplanen omfattar också möjligheter till utvecklade möjligheter för näringslivsetableringar.

Intresset från marknaden för att utveckla mark i Vallentuna kommun är stort. Ett formulär för 
anmälan om intresse för markanvisning har skapats på kommunens hemsida. Formuläret ska 
underlätta för intressenter och aktörer som är intresserade av att förvärva och utveckla mark i 
Vallentuna kommun. Försäljning av kommunens mark sker i enlighet med kommunens antagna 
riktlinjer för kommunala markanvisningar.

Nämndens mål:
Utreda frågan om mark för boende och företagsändamål genom att flytta Arlandas 
influensområde.

 Arbete pågår
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Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Länsstyrelsen kommer att genomföra ett arbete med att precisera Riksintresset Arlanda flygplats. 
Arbetsgruppen, bestående av representanter från Länsstyrelsen och Swedavia, ska genomföra nya 
bullerberäkningar och gör därefter en analys av hur stora influensområdena behöver vara för att 
säkerställa flygverksamheten. Möjligheter till bebyggelseutveckling kopplat till detta utreds inom 
ramen för kommunens arbete med en revidering av översiktsplanen.

Med anledning av mark- och miljödomstolens dom, den 23 nov 2013, framgår av villkor 35 att det 
bör finnas ett informationsorgan, bestående av representanter från Swedavia, Luftfartsverket, samt 
kommuner runt Arlanda för ett aktivt informationsutbyte i frågor rörande verksamheten vid 
flygplatsen.
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Närmare till allt

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Vallentuna kommun är en aktiv part i olika samarbeten för att säkerställa en god samplanering och 
framförhållning i delregionen. Nordostkommunerna (Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, 
Österåker och Norrtälje) arbetar efter den antagna visionen för tillväxt.

Sedan 2014 har Arlandasamarbetet (Sigtuna, Upplands Väsby, Knivsta, Vallentuna och Swedavia) 
intensifierats genom en formell politisk överenskommelse och ett visions- och handlingsplanarbete. 
Tillsammans med Swedavia har kommunerna fastställt en delregional utvecklingsplan (DUP) med 
målsättningar och planer för en stark tillväxtregion. Under åren 2016 och 2017 är det Vallentuna 
som står för värdskapet för samarbetet.

Vallentuna kommun har förutsättningar att genom de avtal som förhandlats fram i 
Sverigeförhandlingen säkerställa en finansiering av en koppling av Roslagsbanan till City, via 
Odenplan.

Inom Stockholms län pågår arbetet med en översyn av den regionala utvecklingsplanen (RUFSen) 
där kommunen kommer att få möjlighet att lämna synpunkter på slutligt förslag under hösten.

Kommunen är en attraktiv bostadsort och har en fysisk planering i alla skeden från översiktsplan till 
detaljplaner för att nå målsättningar om möjliga byggstarter för i snitt 400-500 bostäder per år 
liksom ytterligare företagsetablering under den kommande tioårsperioden. Under 2017 ska ett 
förslag till uppdatering och revidering av översiktsplanen arbetas fram. Parallellt färdigställs 
fördjupade översiktsplaner för Norra Vallentuna-Lindholmen liksom för Karby-Brottby. 
Programmet för centrala Vallentuna fördjupas genom tematiska fördjupningar för att tydliggöra 
målsättningar vad gäller landskapsbild, gatustruktur och liknande liksom bana väg för kommande 
detaljplaner. Detaljplaner för de sista etapperna av Roslagsbanans dubbelspår slutförs under året 
inför kommande utbyggnadsperiod 2019. Utvecklingen inom centrala Vallentuna, liksom av den nya 
stadsdelen Kristineberg har tagit fart och hållbarhetsfrågorna fördjupas i samverkan med 
byggherrarna. Kommunen deltar här också inom Citylab Action med erfarenhetsutbyte med andra 
kommuner och projekt. Under året genomförs projektering av planerad våtmarkspark söder om 
Vallentuna centrum. Kommunen planerar också satsningar med utgångspunkt på barn och unga 
genom säkra skolvägar och upprustning och nyanläggning av lekplatser.

Vallentunas utbud av upplevelser är en viktig attraktivitetsdrivande bransch för kommuninvånare 
och besökare. Webbplatsen Upplev Vallentuna har snart funnits i ett år. Det är ett helt nytt grepp för 
att marknadsföra Vallentunas utbud inom besöks- och upplevelsenäringen och även ett 
samverkansnätverk för aktörer. Avsikten är att det ska presentera Vallentuna på ett modernt, 
professionellt och attraktivt sätt. Webbplatsen drivs av kommunen, i samverkan med anslutna 
företag och föreningar. Målet är att främja besöksnäringen, göra Vallentuna attraktivare, stärka 
varumärket Vallentuna, samt skapa förutsättningar för fler företag och initiera nätverkande i 
branschen. Flera möten för att marknadsföra konceptet och utbildningstillfällen har genomförts. 
Även en nätverksträff (för att främja samarbete) för anslutna företag och föreningar. Det har 
resulterat i att det nu är 70 externa aktörer med i Upplev Vallentuna. Upplev Vallentuna har haft 
drygt 75 000 besök sedan sommaren 2016. Mest besök sker på lördagar och framförallt vid större 
evenemang.

Nämndens mål:
I samverkan med kommunerna i Stockholm nordost och Arlandasamarbetet fortsätta verka för 
dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan samt en förlängning till Arlanda och Stockholm City.

 Arbete pågår
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Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Inom ramen för Sverigeförhandlingen har Vallentuna tillsammans med nordostkommunerna Täby 
och Österåker avtalat med stat och landsting om finansiering och genomförande av en förlängning 
av Roslagsbanan till Stockholm city. Planerad projektstart är år 2026. Kommunen åtar sig en 
medfinansiering om 430 mnkr liksom ett bostadsåtagande om 5 650 bostäder fram till och med 
2035.

I samarbete med Arlandaregionen och Stockholm Nordost genomförs kommunikationsinsatser i 
syfte att bana väg för Roslagsbanans förlängning även till Arlanda. I november 2016 genomfördes 
ett seminarium tillsammans med Arlandaregionen, Stockholm Nordost och Uppsala kommun. Här 
lanserades behovet av en "Arlandaförhandling" till Trafikverket, regionala företrädare, 
riksdagsledamöter och regering. Arlandaregionen har gått in i en ny fas där en gemensam 
kommunikationsstrategi antagits i syfte att driva de gemensamma frågorna som finns med i den 
delregionala utvecklingsplanen.

Planeringen för dubbelspårsutbyggnaden pågår enligt plan.

Nämndens mål:
Gång- och cykelnätet ska bli mer attraktivt och säkra skolvägar ska prioriteras.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Medel för trafiksäkerhetsåtgärder prioriteras till åtgärder för säkra gång- och cykelvägar till skolor 
och förskolor. En enkät för Karbyskolans barn gällande barnens uppfattning om skolväg och hur de 
tar sig till och från skolan håller på att utvärderas och skall användas som underlag för åtgärder 
under 2017.

Från och med 2016 finns ett årligt anslag om två miljoner kronor för åtgärder som syftar till att 
förbättra och sammanlänka cykelvägnätet och på så sätt uppmuntra till användning av cykel och 
minska bilanvändning. Under 2017 planeras 80 nya cykelparkeringsplatser, asfaltering av cykelväg 
till Olhamra, ny cykelbana längs Teknikvägen, nya cykelvägvisningsskyltar, säkrare passager samt 
ett flertal mindre åtgärder.

 

 

Nämndens mål:
Rikta insatser och samverkan kring infrastruktur och trafikering enligt delregional 
utvecklingsplan för Arlandaregionen och den gemensamma visionen Stockholm Nordost.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Samarbetspartners inom Arlandaregionen fokuserar på att etablera begreppet Arlandaförhandling, 
för att stärka arbetet kring delregionens infrastruktursatsningar. Arbetsgruppen arbetar med en 
prioriteringslista över nödvändiga infrastrukturobjekt som ska användas i arbetet med att få staten 
och Landstinget med flera att involveras och vilja prioritera dessa.
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God ekonomisk hushållning

Kommungemensamt mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Prognosen för Vallentuna kommun 2017 visar ett negativt ekonomiskt resultat till följd av att 
framtida kostnader för Sverigeförhandlingen resultatförs det år då avtalet träffas. Kostnaderna 
hanteras inom kommunens eget kapital.

Bokslutet för 2016 och tidigare år var ett positivt ekonomiskt resultat. Bokslutet för 2016 (2015) 
visade ett ekonomiskt resultat på 50,8 (50,9) miljoner kronor och det motsvarar 2,6 (2,8) procent av 
bruttokostnaderna och 3,1 (3,3) procent av intäkter i form av skatter och bidrag. Därmed uppnår 
Vallentuna kommun god ekonomisk hushållning. Vallentuna kommun har under den senaste 
tioårsperioden haft ett positivt ekonomiskt resultat och en soliditet över riksgenomsnittet.

Prognosen för kommunstyrelsen visar ett överskott för 2017 till följd av införande av 
komponentavskrivning.

För att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt har Vallentuna kommun en modell för 
styrning 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 reglemente för internkontroll, lokal föreskrift för 
hantering av revisionens granskningsrapporter samt policy för inköp och upphandling.

Under året tar arbetet med intensifierade underhållsåtgärder i kommunens fastighetsbestånd fart, i 
enlighet med den underhållsplan som arbetats fram under 2016 i samverkan med berörda 
verksamheter. Formen för finansiering förändras i enlighet med revisionens rekommendationer, på 
så sätt att underhållsåtgärder till merparten kan skrivas av på komponenter över deras livslängd, så 
kallad komponentavskrivning. Detta ger bättre förutsättningar att under de närmaste åren 
genomföra extra satsningar för att arbeta ikapp underhållsbehovet och på längre sikt kunna 
finansiera underhållsåtgärder i den takt de behövs.

Inom samhällsbyggnadsområdet är ambitionen att öka planerings- och utbyggnadstakten markant 
som följd av Sverigeförhandlingen. För att kunna vara flexibel och möta en ökad arbetsvolym med 
ökade personalresurser så krävs att graden av självfinansiering ökar. Under året sker därför en 
översyn av taxa enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, med flera. 
Arbetssätt och rutiner för debitering av avgifter ses över.

Kommunledningskontoret arbetar med flera olika aktiviteter i syfte att förtydliga och effektivisera 
anställnings- och löneprocesserna bland annat genom utbildningar, tydliga rutinbeskrivningar och 
lättillgänglig information.
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Styrkort

Sammanfattning av nämndens nyckeltal Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Kund/invånare

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

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

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

Nöjd med kommunala gång- och cykelvägar* - - 51

Verksamhet

Årlig befolkningsutveckling 0,4 % 1,2 % 1,3 %

Antal kommuninvånare 32 920 32 780 32 378

Antal nystartade företag 106 290 327

Antal företag totalt 3 916 3 920 3 899

Antal byggstartade bostäder (prognos helår) 245 180 208

Antal antagna detaljplaner 1 3 1

Miljö

Aktuell Hållbarhetsmiljöranking av Sveriges kommuner - - -

Andel återvunnet matavfall i kommunen (kg/år) - - -

Total energiförbrukning i kommunens lokaler kWh/m2 och år - - -

Ekonomi

Kommunstyrelsens resultat, avvikelse mot budget (prognos helår), 
mnkr 14,4 0,1 5,2

Medarbetare

Sjukfrånvaro 5,6 % 6,7 % 7,0 %

Könsfördelning, andel män 40 % 37 % 39 %

Personalomsättning 4,8 % 15,0 % 10,4 %
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*SCB:s medborgarenkät genomförs på hösten vartannat år, ojämnt.

Analys - Kund/Invånare

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

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

Öppna jämförelse Nöjd-Kund-Index (NKI) -
 Näringslivsklimat (SKL) - 71 60 70

NKI för TunaFastigheter vägt genomsnitt** - 52 - -

Minst sårbar (Tillväxtverket) - 1 - -

Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet (SKL) - 27 14 -

Tillgänglig information. SKL:s uppföljning kommunernas 
webb - 73 % 89 % 76 %

Tillgänglighet, telefoni. SKL:s mätning (KKiK) - - - -

Bemötande, telefoni. SKL:s mätning (KKiK) - - - -

Antal feriearbetande ungdomar - 469 430 -

Ungdomsarbetslöshet, Arbetsförmedlingens mätning 3,8 % 2,5 % 4,7 % 10,2 %

Arbetslösheten totalt, Arbetsförmedlingens mätning 2,5 % 2,1 % 2,7 % 7,5 %

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

Kommentar

Invånarnas svar på medborgarundersökningen visar hur kommunens verksamhet uppfattas. 
Undersökningen genomförs av SCB och 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 
kommunens olika verksamheter. Nöjd-Inflytande-Index (NII) innehåller frågor om medborgarnas 
inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Syftet med undersökningen är att visa vad som 
bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare. Enkäten går ut till 1 200 invånare 
och cirka 500-600 brukar svara. Nästa undersökning kommer att göras under hösten.

För fjärde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en öppen jämförelse 
inom området företagsklimat. Mätningar görs inom kommunens myndighetsområden Brandskydd, 
Bygglov, Markupplåtelse, Miljö – och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. 
Vallentuna kommun har deltagit i de öppna jämförelserna sedan starten 2012 och under tidigare år 
legat på ett NKI värde runt 60 (2012: 61, 2014:60, 2015: 60). 2016 ökade NKI värdet till 71. En 
analys av NKI värdet 2016 visar att det myndighetsområde som ökat mest i NKI är Bygglov där 
siffran går ifrån 50 till 71. Samhällsbyggnadsförvaltningens målinriktade arbete med att öka 
kundnöjdheten inom bygglov ser ut att ge positiva resultat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen utförde under 2016 en enkätundersökning riktad till 
lokalhyresgäster i kommunens fastigheter. Syftet med undersökningen var att mäta hyresgästernas 
värderingar av sin fysiska miljö samt fastighetsorganisationens kundvård och service. Totalindex, 
det vill säga det övergripande betyget på både den fysiska miljön och servicen, gavs ett bra 
medelbetyg på 52. Hyresgästerna är därmed totalt sett ganska nöjda, men det finns en del för 
förvaltningen att arbeta vidare med. Som ett led i att öka kundnöjdheten har avdelningen genomfört 
en omorganisation. Kommunen arbetar med att förenkla för hyresgästen att komma i kontakt och 
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föra dialog med avdelningen.

Vallentuna kommun är minst sårbar av alla kommuner. Tillväxtverket publicerade i december 2016 
en rapport som visar hur sårbara Sveriges kommuner är när det gäller företagsamhet och 
arbetsmarknad. Kommunerna bedöms efter flera faktorer:

 Beroende av enskilda tjänste- och tillverkningsföretag
 Pendlingens omfattning
 Andel av befolkningen i arbetet
 Lokalt företagsklimat
 Företagandets omfattning

Vallentuna kommun rankas högst i samtliga kategorier. Det innebär att kommunen står väl rustad 
inför framtiden och har goda förutsättningar för att fortsätta arbeta för ett så bra företagsklimat 
som möjligt. Stort fokus har legat på att skapa ett så bra företagsklimat som möjligt bland annat 
genom att hitta nya vägar att träffa och lyssna på kommunens företagare, och ett tätare samarbete 
med Svenskt näringsliv.

Vallentuna kommun har i april 2017 den näst lägsta arbetslösheten i landet med 2,5 procent. 
Rikssnittet ligger på 7,5 procent. En stark bidragande orsak till det positiva resultatet är de 
strategiska insatser som kommunen gör, bland annat den så kallade Vallentunamodellen, en 
satsning på långtidsarbetslösa. Det startade som ett EU-projekt för 16 år sedan men blev snabbt ett 
permanent inslag i verksamheten. Vallentunamodellen har etablerats som en arbetsmarknadsmetod 
och modell som besökare från hela landet kommer för att studera och lära av. En del inom modellen 
är På Väg. Den vänder sig till arbetslösa ungdomar mellan 18-24 år. Målet är att skapa möjliga 
förutsättningar för ungdomar att nå sina framtidsdrömmar genom motivation, aktivering, 
utbildning och matchning som kombineras med ett gott företagsklimat. Bland de utrikesfödda 16-64 
år har Vallentuna kommun lägst arbetslöshet i landet med 7,8 procent. Rikssnittet ligger på 22,1 
procent.

Analys - Verksamhet

Prognos 
2017

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Skötsel av vägar inkl gångbanor, tkr/m2 14,5 7,0 14,5 14,5

Skötsel av separata gång- och cykelvägar, tkr/m2 2,1 0,9 2,1 2,1

Planerat underhåll vägar inkl gångbanor, tkr/m2 2 0 1,7 2,4

Planerat underhåll separata gång- och cykelvägar, 
tkr/m2 0,5 0 0,3 0,0

Totalt innehav vägar inkl gångbanor, km 107,3 0 107,0 105,7

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

Energiförbrukning för uppvärmning, verklig 
förbrukning, kWh/m2 - - 99,2 103

Energiförbrukning för uppvärmning, 
graddagskorrigerad förbrukning, kWh/m2 - - 107,4 121

Procentandel av den totala omslutningen för 
akutunderhåll, kommunens fastigheter 1 % 4 % 3,5 % 4 %

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

Antal kommuninvånare 33 113 32 920 32 785 32 378

Antal nystartade företag - 106 290 327

Antal företag totalt - 3 916 3 920 3 899

Antal byggda bostäder (byggstarter) 245 - 180 208

Antal antagna detaljplaner 8 1 3 1

Antal planremisser 10 1 5 4



Samtliga nämnder, Tertialrapport januari-april 2017 18(159)

Kommentar

Planerat underhåll och skötsel inom vägverksamheten kommer att utföras enligt plan. Planerat 
underhåll för beläggning av vägar följer beläggningsplanen med en budget om två mnkr om året. 
Under året planeras ny beläggning på Stockholmsvägen mellan Manhemsvägen och Banvägen 
(Trafikplatsen) samt mellan Gamla Karlbergsvägen och Bällstabergsvägen, Galgbacksvägen, 
Varmötesvägen, Vasavägen, Rosenlundsvägen. Gång- och cykelvägen mellan Veda golfklubb och 
Lindholmen kommer också att få ny beläggning.

Det akuta underhållet på kommunens fastigheter har ett utfall för perioden på en procent, vilket är 
något högt efter fyra månader. Prognosen är att det akuta underhållet ska stå för fyra procent av den 
totala omslutningen vid årets slut. På sikt förväntas det akuta underhållet att minska i takt med att 
det planerade underhållet ökar. Från och med år 2017 kommer fastighetsavdelningen att öka det 
planerade underhållet. Energiförbrukningen kommer att följas upp vid slutet av året.

Antal byggstarter beräknas bli 245 under året. Det är främst inom Åby Ängar, Tingvalla och Haga 3 
som är de största utbyggnadsområdena för bostäder under 2017. Utfallet följs upp vid slutet av året.

Under perioden har en detaljplan antagits och det är Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad 
Kragstalund. Totalt prognostiseras att åtta detaljplaner kommer att antas under året. Två möjliggör 
för verksamheter, en för bostäder och fyra förändring av huvudmannaskap av vägar. Merparten av 
planremisser är prognostiserade till hösten 2017.

Analys - Miljö

Prognos 
2017

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Aktuell Hållbarhets miljöranking av Sveriges 
kommuner - - - -

Andel återvunnet matavfall i kommunen (kg/år) - - - -

Total energiförbrukning i kommunens lokaler kWh/m2 
och år - - - -

Kommentar

Kommunen har påbörjat arbetet med miljöcertifiering enligt standarden ISO 14001. Fullmäktige 
antog under slutet av 2016 en miljöplan med kommungemensamma miljömål och 
organisationsupplägg. Miljöplanen tydliggör hur nationella och lokala miljömål kan kopplas till 
miljöcertifieringen. Den tydliggör även vilka fokusområden som är viktiga att arbeta med för att 
kommunen ska arbeta så effektivt som möjligt ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Inom varje förvaltning kommer en miljögrupp att tillsättas som ska säkerställa att Vallentunas 
miljöplan leder till konkreta åtgärder. Miljögruppen deltar i det kommunövergripande ISO 14001 
arbetet som leds av kommunledningskontoret och ser bland annat till att en aktuell 
miljökartläggning och miljöaspektlista finns för verksamheten. Miljögruppen ska ta fram aktiviteter 
som bidrar till att nå miljömålen. Aktiviteterna ska arbetas in i varje avdelnings genomförandeplan. 
Miljögruppen ska i samverkan med miljöstrategen kommunicera ut Vallentunas miljömål och 
formulera miljöstyrtal. Gruppen är ny och formerna för arbetet är inte helt klart. Tre styrtal har 
identifierats. En definition av vad som kommer att mätas och eventuella indikatorer behöver tas 
fram. Utfall av styrtalen kommer att redovisas i slutet av året.
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Analys - Ekonomi 

Sammanfattning

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2017

Avvikelse 
prognos 

2017

Avvikelse 
2016

Avvikelse 
2015

Kommunstyrelsen- KLK 7,0 96,8 0 -5,2 1,6

Räddningstjänst - 19,7 0 1,5 0

KSOF, kommunstyrelsens oförutsedda - 5,0 0 4,3 4,2

Kommunstyrelsen- SBF exkl 
resultatenheter 3,9 52,5 -1,0 2,0 2,2

Resultatenhet TunaFastigheter -0,6 0 15,4 -2,5 -0,6

Resultatenhet avfallshantering 1,6 0 0 -0,3 2,0

Totalt kommunstyrelsen 10,3 174,0 14,4 0,1 1,8

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 14,4 mnkr. 
Fastighetsavdelningen kommer under året att börja tillämpa komponentavskrivning vilket beräknas 
att ge en positiv effekt på resultatet med 15,4 mnkr. Ett förändrat redovisningssätt för åtgärder i 
Vallentunasjön ger en negativ effekt på 1 mnkr på årets resultat. Avvikelsen beror på att åtgärderna 
kommer att från år 2017 hanteras inom driftredovisningen men budget finns inom investering, 
vilket ger en effekt på resultatet. Från och med år 2018 kommer budget inarbetas inom driften.
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Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2017

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2017

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2016

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2016

Kommunledningskontorets 
verksamheter

TOTALT

K 147,2 43,5 30 % 147,2 0,0 130,8 34,2 26 % 132,8

I -30,7 -8,2 27 % -30,7 0,0 -20,4 -4,3 21 % -18,7

N 116,5 35,2 30 % 116,5 0,0 110,4 29,9 27 % 114,2

Politisk verksamhet

K 11,7 3,9 33 % 11,7 0,0 11,3 3,3 29 % 12,6

I -1,1 -0,3 29 % -1,1 0,0 -1,1 0,0 0 % -1,3

N 10,6 3,5 33 % 10,6 0,0 10,2 3,3 32 % 11,4

Kommungemensam verksamhet

K 13,8 3,8 27 % 13,8 0,0 13,2 3,2 24 % 13,6

I -0,2 -0,1 34 % -0,2 0,0 -0,5 -0,1 14 % -0,2

N 13,6 3,7 27 % 13,6 0,0 12,6 3,1 25 % 13,4

Kansli

K 9,3 2,8 30 % 9,3 0,0 10,2 2,7 26 % 8,6

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N 9,3 2,8 30 % 9,3 0,0 10,2 2,7 26 % 8,6

Arbetsmarknadsavdelningen

K 33,4 7,8 23 % 33,4 0,0 21,0 3,8 18 % 26,2

I -21,4 -5,3 25 % -21,4 0,0 -9,8 -1,8 18 % -9,1

N 12,0 2,4 20 % 12,0 0,0 11,2 2,0 18 % 17,1

Ekonomiavdelningen

K 14,4 4,4 30 % 14,4 0,0 13,6 4,2 31 % 13,3

I -0,7 -0,1 20 % -0,7 0,0 -0,3 -0,1 39 % -0,5

N 13,8 4,2 31 % 13,8 0,0 13,3 4,1 31 % 12,7

HR-avdelningen

K 12,9 4,1 32 % 12,9 0,0 12,0 3,0 25 % 11,8

I -0,4 -0,2 36 % -0,4 0,0 -0,4 -0,2 42 % -0,5

N 12,5 4,0 32 % 12,5 0,0 11,5 2,9 25 % 11,3

IT-avdelningen

K 16,2 5,2 32 % 16,2 0,0 17,7 5,1 29 % 15,6

I -6,1 -2,0 32 % -6,1 0,0 -7,1 -1,9 27 % -5,8

N 10,1 3,3 32 % 10,1 0,0 10,6 3,2 30 % 9,8

Kommunikation
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Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2017

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2017

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2016

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2016

K 10,5 3,3 31 % 10,5 0,0 6,3 1,8 29 % 6,7

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0

N 10,5 3,3 31 % 10,5 0,0 6,3 1,8 29 % 6,7

Näringsliv och 
marknad

K 3,6 1,1 30 % 3,6 0,0 3,4 0,9 27 % 3,7

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0

N 3,6 1,1 30 % 3,6 0,0 3,4 0,9 27 % 3,7

Kommun och samhällsskydd

K 1,7 0,6 37 % 1,7 0,0 2,3 0,7 29 % 2,2

I -0,8 -0,3 33 % -0,8 0,0 -1,1 -0,2 18 % -1,2

N 0,9 0,4 40 % 0,9 0,0 1,2 0,5 40 % 1,0

Räddningstjänst

K 19,7 6,5 33 % 19,7 0,0 19,9 5,5 27 % 18,5

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0

N 19,7 6,5 33 % 19,7 0,0 19,9 5,5 27 % 18,5

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2017

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2017

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2016

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2016

Kommunstyrelsens oförutsedda 
utgifter

K 5,0 0,0 0 % 5,0 0,0 4,3 0,0 0 % 0,0

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0

N 5,0 0,0 0 % 5,0 0,0 4,3 0,0 0 % 0,0

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

Kommentar

Den samlade helårsprognosen för kommunledningskontorets verksamheter, inklusive 
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter, är enligt budget.

Kommungemensam verksamhet

I den kommungemensamma verksamheten ingår kommundirektör, utvecklings- och näringslivschef 
samt stab. Helårsprognosen för verksamheten är enligt budget men är något osäker då en 
arbetsrättslig tvist kommer att prövas i Arbetsdomstolen under året.

Arbetsmarknadsavdelningen

Inom arbetsmarknadsavdelningen ingår verksamheterna arbetsbefrämjande åtgärder och 
flyktingmottagande. Inom verksamheten flyktingmottande är prognosen enligt budget, dock är 
prognosen något osäker då bostadslösningen för nyanlända inför andra halvåret är oklar. Fram till 
sista april har kommunen välkomnat 18 nyanlända av årets kommuntal som för Vallentunas del är 
134.
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Inom verksamheten ryms feriearbeten. Kommunen har fått in färre behöriga sökande till 
sommarens feriearbeten än tidigare år, vilket kan leda till ett litet överskott. Prognosen baseras på 
att det är 245 ungdomar som ska arbeta i kommunal regi och 39 som har tackat ja till arbetet som 
sommarlovsentreprenör. Verksamheten arbetsbefrämjande åtgärder för vuxna beräknar däremot 
med ett mindre underskott till följd av lägre intäkter från arbetsförmedlingen. Det är färre antal 
deltagare i verksamheten då förra årets brand i verksamhetslokalen har begränsat möjligheten att 
bedriva verksamhet i full skala. Den totala prognosen för verksamheten är enligt budget.

IT-avdelningen

IT-avdelningen arbetar för att möta en IT-utveckling och digitalisering. Bland annat har ett arbete 
med att införa Skype påbörjats samt implementering av Windows 10 (från Windows 7). Arbetet med 
kommunens huvudoperatör avseende fibersatsningen fortsätter. En utbyggnad av infrastrukturen 
är en förutsättning för att kommunens invånare ska kunna tillgodogöra sig nya digitala tjänster och 
möjligheter som moderna samhällsfunktioner erbjuder.

Kommunstyrelsen budget för oförutsedda utgifter

Kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter (KSOF) uppgår till 5 mnkr. Prognosen för 
helåret förutsätter att hela anslaget kommer att nyttjas under året. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
har föreslagit till kommunstyrelsen att överföra 1 mnkr från KSOF till verksamheten stab inom 
kommunledningskontoret för ökad bevakning. Bevakningen i Vallentuna centrum utökas tillfälligt 
under helger och lov, som ett led i kommunens trygghets- och brottsförebyggande arbete.
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Driftsredovisning nämndens verksamheter

Mnkr Budget 
2017

Bokfört 
perioden % Prognos 

2017

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2016

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2016

Samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamheter

Totalt

K 85,4 27,7 32 % 86,4 -1,0 77,8 24,4 31 % 76,8

I -33,1 -11,8 36 % -33,1 0,0 -29,6 -10,1 34 % -30,6

N 52,3 15,9 30 % 53,3 -1,0 48,2 14,3 30 % 46,2

Fysisk planering

K 4,2 0,6 15 % 4,2 0,0 3,2 0,0 1 % 1,7

I -0,3 -0,2 76 % -0,3 0,0 -0,3 0,0 10 % -0,7

N 3,9 0,4 10 % 3,9 0,0 2,9 0,0 1 % 1,0

Markreserven

K 2,3 0,5 22 % 2,3 0,0 2,3 0,8 35 % 2,3

I -2,9 -0,9 33 % -2,9 0,0 -2,7 -0,8 29 % -2,4

N -0,6 -0,4 73 % -0,6 0,0 -0,4 0,0 1 % -0,1

Parkeringsverksamheten

K 0,6 0,1 23 % 0,6 0,0 0,4 0,0 7 % 0,2

I -0,8 -0,5 68 % -0,8 0,0 -0,7 -0,6 85 % -0,7

N -0,2 -0,4 205 % -0,2 0,0 -0,4 -0,6 164 % -0,6

Väghållning

K 33,4 12,9 39 % 33,4 0,0 33,6 11,4 34 % 30,7

I -2,1 -0,9 42 % -2,1 0,0 -1,9 -0,7 35 % -2,0

N 31,3 12,1 39 % 31,3 0,0 31,7 10,7 34 % 28,7

Parkverksamheten

K 8,8 2,4 27 % 8,8 0,0 7,8 1,5 20 % 7,5

I -0,1 -0,1 127 % -0,1 0,0 -0,1 0,0 0 % 0,0

N 8,7 2,3 26 % 8,7 0,0 7,7 1,5 20 % 7,5

Natur- och vattenvård

K 0,8 0,2 20 % 1,8 -1,0 0,7 0,3 50 % 0,5

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0

N 0,8 0,2 20 % 1,8 -1,0 0,7 0,3 50 % 0,5

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

K 20,1 6,5 33 % 20,1 0,0 16,1 5,9 37 % 14,4

I -11,8 -3,6 31 % -11,8 0,0 -10,5 -3,5 34 % -14,2

N 8,3 2,9 35 % 8,3 0,0 5,7 2,4 42 % 0,2

Bostäder (brf)

K 14,9 4,3 29 % 14,9 0,0 13,6 4,2 31 % 14,4

I -15,1 -5,4 36 % -15,1 0,0 -13,4 -4,4 33 % -14,2
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Mnkr Budget 
2017

Bokfört 
perioden % Prognos 

2017

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2016

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2016

N -0,2 -1,1 552 % -0,2 0,0 0,2 -0,2 -142 % 0,2

Exploatering övrigt

K 0,3 0,1 34 % 0,3 0,0 0,2 0,1 74 % 0,6

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0

N 0,3 0,1 34 % 0,3 0,0 0,2 0,1 74 % 0,6

Kommentarer till avvikelse

Den samlade helårsprognosen för samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive resultatenheter visar 
ett underskott på en miljon kronor. Underskottet beror på ett förändrat redovisningssätt inom 
natur- och vattenvård, i övrigt beräknas verksamheterna att kunna bedrivas enligt budget.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågår ett utvecklingsarbete där fem fokusområden har 
identifierats, digital, effektiv, flexibel, hållbar och attraktiv. Inom dessa fokusområden ryms ett 
antal utvecklingsprojekt från digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen till strategisk 
kompetensförsörjning. Utvecklingsprojekten syftar till att skapa ett attraktivt Vallentuna, med ett 
tydligt erbjudande för nöjda nuvarande och framtida kommuninvånare, företagare och arbetstagare.

Gemensam administration (personalkostnader, utvecklingskostnader med mera)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under många år haft en stor personalomsättning. 
Förvaltningen har verksamheter där konkurrensen om personal är stor både inom den offentliga 
sektorn och den privata marknaden. Med den utbyggnadstakt som råder i regionen så är rörligheten 
stor inom vissa arbetskategorier. Vallentuna växer och samhällsbyggnadsförvaltningen måste 
attrahera nya medarbetare, men också behålla och utveckla personal. Inom förvaltningen finns inga 
vakanta tjänster vilket är mycket positivt. Helårsprognosen är att verksamheten beräknas att 
bedrivas enligt budget dock förutsätter prognosen att debitering på samhällsbyggnadsprojekt och 
investeringsprojekt sker enligt plan.

Fysisk planering

Det har träffats en överenskommelse inom Sverigeförhandlingen och beslut väntas i 
kommunfullmäktige i juni. Förberedelser pågår för en motsvarande förhandling – 
Arlandaförhandling i samarbete med Arlandaregionen. Ett av flera förhandlingsobjekt är 
Roslagsbanan till Arlanda. Där pågår en studie inför Järnvägsplan tillsammans med samverkande 
kommuner inom Stockholm Nordost.

Verksamheten arbetar även med en uppdatering av den kommunomfattande översiktsplanen 
inklusive riktlinjer för bostadsförsörjning. Samråd väntas till strax efter sommaren 2017. Två 
fördjupade översiktsplaner (FÖP) beräknas att bli klara under året och det är norra Vallentuna 
tätort respektive Karby och Brottby. Arbete pågår just nu med utställningshandlingar. 
Helårsprognosen är enligt budget.

Väghållning

Helårsprognosen är att verksamheten kan bedrivas enligt budget dock är den något osäker. 
Vinterväghållning har varit kostsam på grund av att många halkbekämpningsåtgärder har utförts. 
Ett visst antal insatser för halkbekämpning och snöröjning ingår i driftavtalet med entreprenören. 
När insatserna överskrider antalet blir det en högre kostnad för kommunen. En upphandling pågår 
för ett nytt driftavtal (från första oktober) av vägskötsel där antalet halkbekämpningar utökas. Inom 
verksamheten pågår även upphandling för drift av belysning (från första juli). Det är ännu osäkert 
vad den ekonomiska effekten blir med de nya avtalen.
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Natur- och vattenvårdsåtgärder

Vattenvårdsåtgärder för Vallentunasjön har tidigare genomförts som ett investeringsprojekt. 
Åtgärderna kommer i fortsättningen att hanteras inom driften och utfallet belastar från och med år 
2017 driftbudgeten, vilket ger en negativ effekt i driftutfallet på en miljon kronor.  Anledningen till 
varför vattenvårdsåtgärderna inte längre betraktas som investering är att det inte går att fastställa 
något slutdatum för projektet. Åtgärderna kan inte ses som materiella anläggningstillgångar och det 
är mer korrekt att de redovisas inom driften. Budget för åtgärder i Vallentunasjön för år 2017 är 
inom investering men kommer från år 2018 inarbetas i driftbudgeten.

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Mnkr Budget 
2017

Bokfört 
perioden % Prognos 

2017

Avvike
lse 

mot 
budge

t

Budget 
2016

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2016

Resultatenhet 
TunaFastigheter

Total
t

K 227,9 71,3 31 % 212,5 15,4 201,5 66,7 33 % 206,8

I -227,9 -74,7 33 % -227,9 0,0 -201,5 -67,2 33 % -204,4

N 0,0 -3,4 -15,4 15,4 0,0 -0,5 2,5

TuFa- administrativa 
kostnader, löner m.m

K 9,8 2,9 29 % 9,8 0,0 10,5 3,4 32 % 10,9

I -0,7 -0,2 33 % -0,7 0,0 -0,7 -0,2 30 % -0,7

N 9,2 2,6 29 % 9,2 0,0 9,8 3,2 32 % 10,2

Fastighetsservice, personalkostnader m.m.

K 9,4 3,0 32 % 9,4 0,0 8,1 2,3 28 % 7,6

I -3,1 -1,1 36 % -3,1 0,0 -3,1 -1,0 33 % -2,9

N 6,3 1,9 30 % 6,3 0,0 5,0 1,3 26 % 4,7

Egna- och hyrda fastigheter

K 188,5 59,0 31 % 173,1 15,4 165,0 54,9 33 % 169,9

I -203,2 -66,3 33 % -203,2 0,0 -179,8 -59,8 33 % -182,2

N -14,7 -7,3 50 % -30,1 15,4 -14,8 -4,9 33 % -12,2

Ägda bostadsfastigheter

K 1,8 0,4 21 % 1,8 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0

I -2,6 -0,9 33 % -2,6 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0

N -0,8 -0,5 59 % -0,8 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0

Städservice inklusive konferensservice

K 18,4 6,1 33 % 18,4 0,0 17,9 6,1 34 % 18,4

I -18,4 -6,2 34 % -18,4 0,0 -17,9 -6,2 34 % -18,6

N 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2
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Kommentarer till avvikelse

Helårsprognosen för resultatenhet TunaFastigheter är att verksamheterna kommer att ge ett 
överskott på 15,4 mnkr.

Fastighetsavdelningen har genomfört en omorganisation och nya arbetsprocesser håller på att 
formas. Ett ärende att börja tillämpa komponentavskrivning för nybyggda och ombyggda objekt 
samt ett investeringsanslag för planerat underhåll på fastigheter har beslutats i teknik- och 
fastighetsutskottet (TeFaU). I beslutet (KS 2017.124 § 49) föreslår TeFaU att kommunstyrelsen 
beslutar att från år 2017 helt tillämpa komponentavskrivning och att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag på 33,7 miljoner kronor för fastighetsunderhåll år 
2017.

Fastighetsavdelningen beräknar att kunna utföra underhållsåtgärder för totalt 45 mnkr under år 
2017, det vill säga 21 mnkr mer än det budgeterade underhållet inom driften på 24 mnkr. Med 
fördelning 75 procent investering och 25 procent drift, blir 33,7 mnkr inom investeringsbudgeten 
och 11,3 mnkr inom driftbudgeten. För enbart planerat underhåll förväntas utfallet bli 12,7 mnkr 
lägre än de budgeterade 24 mnkr. Överskott behövs för att framåt kunna finansiera kostnader för 
skötsel och tillsyn på fastigheter, ökade mediakostnader, inhyrning av oplanerade lokaler samt akut 
underhåll. Det senare förväntas minska allt eftersom att underhållsplanen uppdateras och 
genomförs.

Den ekonomiska effekten av att tillämpa komponentavskrivning för nybyggda och ombyggda objekt 
är ett överskott inom 2017 års resultat på 2,7 mnkr på grund av omvärdering av historiska projekt 
(befintliga objekt), vilket ger lägre kapitaltjänstkostnader. Enkelt förklarat är att byggnaden delas in 
i komponenter enligt livslängd och kapitaltjänstkostnaden (avskrivning) fördelas på fler år vilket 
inledningsvis ger ett lägre utfall än budget. På sikt vart efter det planerade underhållet hanteras 
inom investering så kommer kapitaltjänstkostnaderna att öka.

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

Driftredovisning

Mnkr Budget 
2017

Bokfört 
perioden % Prognos 

2017

Avvikels
e mot 

budget

Budget 
2016

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2016

Resultatenhet Avfallshantering

K 24,5 6,0 24% 24,5 0,0 22,3 7,0 30% 23,9

I -24,5 -0,1 0% -24,5 0,0 -22,3 -2,5 11% -23,7

N 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 4,5 0,2

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

Kommentar till avvikelse

Avfallsverksamheten finansieras helt via avgifter. Verksamheten ser en kostnadsökning framåt, 
entreprenadpriserna förväntas att höjas så även kostnad för behandling. Antal matavfallskunder 
och mängden insamlat matavfall fortsätter att öka. Ökat antal abonnenter som väljer att sortera 
matavfall i separata avfallskärl ger verksamheten ökade kostnader. En revidering och höjning av 
avfallstaxan kommer att bli nödvändig för att täcka den förväntande kostnadsökningen. Under 
hösten planeras en översyn av nuvarande taxa och en höjning av taxan kommer att föreslås till år 
2018. Under 2017 beräknas verksamheten att kunna bedrivas enligt budget.

Under året planeras för en upphandling för hämtning av matavfall från verksamheter. Ett 
projektarbete har startats upp tillsammans med övriga SÖRAB-kommuner för att ta fram en ny 
Avfallsplan 2021-2032. En revidering av kommunens avfallsföreskrifter kommer också att 
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genomföras. Ett antal åtgärder kommer att genomföras för att underlätta sophämtning inom trånga 
hämtningsområden. Vallentuna är en håll Sverige rent kommun. Under våren deltog cirka 1900 
skolbarn i kampanjen mot mindre skräp, Håll Vallentuna Rent. Under året deltar kommunen i en 
regional matavfallskampanj, ”sortera matresten”.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 
2017

Bokfört 
perioden % Prognos 

2017
Avvikelse mot 

budget

Totalt (mnkr) 28,0 3,7 13 % 57,1 -29,1

IT-utrustning 3,0 0,4 14 % 3,0 0,0

Kommunstyrelsen oförutsett 
(KSOF) 2,0 0,0 0 % 2,0 0,0

Cykelvägnät 2,0 0,3 14 % 2,0 0,0

Trafikinvesteringar 9,0 0,6 7 % 4,4 4,6

Trafiksäkerhetsåtgärder 4,0 0,5 13 % 4,0 0,0

Beläggning vägar 2,0 0,0 2 % 2,0 0,0

Åtgärder vägar, gångbanor 2,0 0,0 0 % 2,0 0,0

Åtgärder lekplatser 1,0 0,0 0 % 1,0 0,0

Energisparåtgärder 
verksamhetsfastigheter 3,0 0,6 19 % 3,0 0,0

Planerat underhåll 
verksamhetsfastigheter 0,0 1,3 0 % 33,7 -33,7

Kommentar

IT-utrustning

Ett arbete har inletts i syfte att bygga en ny modernare webb, vallentuna.se, för att kunna möjliggöra 
utvecklingen av digitala tjänster. Förutom en ny webb planeras årets investeringsmedel användas 
till uppgradering av nätets hårdvara som används för att utöka WiFi i kommunens verksamheter.

Cykelvägnät 

Anslaget är avsett för åtgärder som förbättrar cykelvägnätet och på så sätt uppmuntrar till 
användning av cykel och minskad bilanvändning. Under år 2017 planeras 80 nya 
cykelparkeringsplatser, asfaltering av cykelväg till Olhamra, ny cykelbana längs Teknikvägen, nya 
cykelvägvisningsskyltar, säkrare passager samt en del mindre åtgärder.

Trafiksäkerhetsåtgärder 

Under år 2017 påbörjas arbetet med Säkra skolvägar runt Karbyskolan och bland större åtgärder 
finns förbättrad belysning i Lindholmen och trafiksäkerhetsåtgärder på Teknikvägen och 
Fornminnesvägen.

Beläggning vägar

Under 2015 infördes komponentavskrivning på publika anläggningar vilket innebär att större 
underhållsåtgärder, såsom beläggning av vägar, numera finansieras inom investeringsbudgeten 
istället för inom driftbudgeten. Från och med 2017 finns ett årligt anslag om två miljoner kronor 
avsatt för ändamålet.
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Åtgärder vägar, gångbanor 

Från och med 2017 finns ett årligt anslag om två miljoner kronor för upprustning av vägar och 
gångbanor i äldre områden. Under året kommer i första hand Lovisedalsområdet att rustas upp.

Åtgärder lekplatser

Från och med 2017 finns ett årligt anslag om en miljon kronor för upprustning av kommunens 
lekplatser. En lekplatsplan innehållande riktlinjer, inventering och åtgärdsplan har tagits fram 
under våren och är under politisk behandling.

Planerat underhåll verksamhetsfastigheter 

I samband med årsbokslutet 2016 påbörjades införandet av komponentavskrivning för 
verksamhetsfastigheter. I första hand infördes komponentavskrivning på nybyggnationer samt ett 
större underhållsprojekt på Granåsa förskola. I investeringsplanen för 2017, som beslutades innan 
komponentavskrivning infördes, har inte budgeten flyttats från drift till investering.

Ett ärende att börja tillämpa komponentavskrivning för nybyggda och ombyggda objekt samt ett 
investeringsanslag för planerat underhåll på fastigheter har beslutats i teknik- och 
fastighetsutskottet (TeFaU). I beslutet (KS 2017.124 § 49) föreslår TeFaU att kommunstyrelsen 
beslutar att från år 2017 helt tillämpa komponentavskrivning och att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag på 33,7 miljoner kronor för fastighetsunderhåll år 
2017.

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

Projekt Budget 
2017

Bokfört 
perioden

Prognos 
2017

Total 
projektbudget

Beräknad 
totalsumma

Klart 
år

Totalt (mnkr) 66,3 15,1 45,0 406,9 564,9

Gång- och cykelväg Kårsta-
Ekskogen 12,6 0,0 1,0 13,0 13,0 2018

Cykelbana runt 
Vallentunasjön 0,4 0,0 0,4 0,4 0,4 2017

Gång- och cykelväg 
Lindholmen 2,5 0,2 0,3 2,9 2,9 2018

Cykelvägar, förstudie 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 2017

Utbyte kvicksilverbelysning 6,3 1,3 6,3 15,0 15,0 2017

Effektbelysning Lindholmen 0,2 0,0 0,2 0,4 0,4 2017

Nytt kommunhus 4,2 0,4 4,2 275,0 400,0 2022

Torgytor (offentliga rum) 17,7 8,9 15,7 50,0 50,0 2018

Vattenvårdsåtgärder 
Vallentunasjön 1,0 0,2 0,0 13,0 13,0 2019

Våtmarkspark 7,5 0,1 2,0 15,5 15,5 2019

Ishallar, byggtekniskt 2,7 0,0 2,7 6,1 6,1 2020

Ishallar, installationer 10,7 0,5 8,0 15,1 15,1 2020

Paviljonger 0,0 3,4 3,7 0,0 33,0 2017

Färdigställda projekt, 
kompletteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017

Kommentar

Gång- och cykelväg Kårsta-Ekskogen

Kommunen gav under försommaren 2016 föreningar och boende möjlighet att påverka 
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vägdragningen genom en enkät. Svarsfrekvensen uppgick till 41 procent. Av de svarande ställer sig 
78 procent positiva till en gång- och cykelväg mellan Kårsta och Ekskogen. Samtal har inletts med 
vägföreningar och inom kort med berörda markägare för att upprätta markupplåtelseavtal. Om allt 
går som planerat kan ett förslag presenteras under våren 2017, medfinansiering kommer att sökas 
hos Trafikverket för utbyggnad under 2018.

Gång- och cykelväg Lindholmen 

En gång- och cykelväg ska anläggas norr om Lindholmen mellan ICA och hembygdsgården/IP. En 
arkeologisk förundersökning visade att ett tiotal gravar finns på platsen. Under våren 2015 
genomfördes en ny undersökning för att utreda om det går att anlägga gång- och cykelvägen på 
andra sidan Lindholmsvägen för att undvika att gräva upp fornlämningar samt att minska 
kostnaden med cirka en miljon kronor. Projektering av gång- och cykelvägen blev klar våren 2017. 
Anläggande av gång- och cykelvägen planeras att genomföras under år 2018.

Utbyte av kvicksilverbelysning 

Projektet omfattar dels att separera kommunens belysningscentraler som är inbyggda i Elverkets 
anläggningar, dels att byta kvarvarande kvicksilverarmaturer. Arbetet med att separera kommunens 
belysningscentraler är utfört. Arbetet med byte av armaturer har pågått sedan oktober 2016 och 
beräknas vara klart under 2017.

Effektbelysning Lindholmen

I samband med bostadsbebyggelse inom detaljplan för Kulla-Lindholmen anlades en 
cirkulationsplats på Lindholmsvägen. Cirkulationsplatsen utgör den nya entrén till Lindholmen, 
vilket kräver en omsorgsfull utformning av rondellen med plantering och effektbelysning. Under 
hösten 2016 påbörjades arbetet med att förse cirkulationsplatsen med ljuspelare. Arbetet 
färdigställs sommaren 2017.

Nytt kommunhus 

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att uppdra till kommundirektören att genomföra en 
förstudie avseende nytt kommunhus på fastigheten Vallentuna Prästgård 1:146 med möjlighet att 
samplanera med fastigheten Vallentuna 1:73. Förstudien är färdigställd och redovisas för den 
politiska styrgruppen i maj 2017. I förslag till budget för nytt kommunhus finns en ny 
utgiftsbedömning om 400 mnkr, budgetförslaget finns inarbetat i kommunplan 2018-2020. 
Kommunstyrelsen har ännu inte fattat beslut om ett nytt kommunhus ska byggas.

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 och ytan mellan kommunalhuset och Tunahuset fram 
till Café Biscotti. Projektet omfattar byte av markbeläggning, nya soffor, belysning, planteringsytor 
och papperskorgar. Entreprenaden för etapp två avslutades i november 2016. Etapp tre omfattar 
torgytan mellan Café Biscotti och Torghuset samt Allévägen förbi Kulturhuset fram till Gärdesvägen 
och beräknas vara klar i juni 2017. Resterande delar, etapp 4 och 5, beror på när bygget av kvarteret 
Tärningen startar (gavelhuset nära Tuna torg) samt utbyggnad av Tunahuset (mot Banvägen).

Vattenvårdsåtgärder Vallentunasjön 

Under perioden 2010-2016 har cirka 150 ton vitfisk, och därmed över ett ton fosfor, tagits bort från 
sjön. Arbetet med att minska näringsbelastningen i sjön går framåt och fosformängderna minskar. 
Under 2017 ska flera åtgärder genomföras. Ett utökat bottengarnsfiske, där antalet bottengarn 
fördubblats för i år, sker från vecka 15 och cirka åtta veckor framåt. Under hösten sker ett ungefär 
lika långt fiske med not. Det provtagningsprogram som finns för projektet fortgår som tidigare. I år 
har också inledande samtal med kyrkogårdsförvaltningarna i Täby och Vallentuna samt med Täby 
GK genomförts. Syftet är att analysera om dessa kan ta sitt bevattningsvatten från platser i sjön som 
är mer näringsrika. Samtal förs också med EON om att kunna använda deras yta i sjövärmeverket 
för ett sedimenteringsförsök av partiklar, främst fosfor. Projektet har hittills finansierats via 
investeringsbudgeten men i samband med framtagandet av kommunplan 2018-2020 föreslås att 
åtgärderna ska finansieras inom driftbudgeten från och med 2017. Anledningen till varför 
vattenvårdsåtgärderna inte längre betraktas som investering är att det inte går att fastställa något 
slutdatum för projektet. Åtgärderna kan inte ses som materiella anläggningstillgångar och det är 
mer korrekt att de redovisas inom driften. Av denna anledning sätts prognosen i 



Samtliga nämnder, Tertialrapport januari-april 2017 30(159)

investeringsuppföljningen till noll.

Ishallar

Efter flera år av eftersatt underhåll av ishallarna på Vallentuna IP har en extraordinär 
underhållsplan tagits fram. Syftet är att åtgärda skador och slitage som uppkommit under längre tid 
och i kommunplan 2017-2019 har 21,2 miljoner kronor avsatts för ändamålet. Under 2016 
genomfördes renovering av omklädningsrum samt byte av port till ishallen. Under 2017 planeras 
byte av kylanläggning att genomföras.

Paviljonger

För att kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag och ordna bostad åt de nyanlända invandrare 
och ensamkommande barn som kommunen har blivit anvisad, så har bland annat paviljonger hyrts 
in. Investeringsutgifter för anläggande av mark och installationer beräknas uppgå till cirka 33 
miljoner kronor. Finansiering sker dels genom att de nyanlända debiteras hyresavgifter, dels genom 
ersättningar från Migrationsverket.

Analys - Medarbetare

Från och med 2017 baseras nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald 
på samtliga medarbetare med månadslön oavsett anställningsform. Detta att jämföra med redovisat 
resultat för helår 2015 och 2016, då det enbart baserades på medarbetare med en 
tillsvidareanställning.

Personal

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Antal anställda 216 175 160

Varav tillsvidareanställda 187

Antal årsarbetare 208 172 156

Medelålder 46,4 47,0 48,2

Medellön (tkr) 34,8 35,6 33,7

Medianlön (tkr) 32,9 33,0 31,8

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

Samtliga medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 53,7 % 55,9 % 62,2 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 4,7 % 5,9 % 5,2 %

Kvinnor 6,3 % 7,3 % 8,4 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 1,1 % 2,8 % 2,4 %

30 - 49 år 5,0 % 5,5 % 7,0 %

50 år och äldre 7,3 % 8,9 % 8,2 %

Samtliga 5,6 % 6,7 % 7,0 %
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Personalomsättning

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Tillsvidareanställda medarbetare 4,8 % 15,0 % 10,4 %

Jämställdhet och mångfald

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Anställda, andel män 40 % 37 % 39 %

Kommentar

Antalet tillsvidareanställda har ökat jämfört med 2016. Ökningen beror på att kommunstyrelsen har 
tagit över ansvaret för en verksamhet som tidigare låg inom andra nämnders ansvarsområden.

Förklaringen till den stora andelen visstidsanställningar är att majoriteten tillhör en verksamhet där 
medarbetarna har anställningsstöd från Arbetsförmedlingen.

Från och med år 2017 har ett nytt sätt att arbeta med sjukskrivna inletts för att stävja 
långtidssjukskrivning och få ner ohälsotalen. Det nya arbetssättet samt sjukfrånvaron kommer att 
följas upp under året.
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Barn- och ungdomsnämnden

Måluppfyllelse

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

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall

Kommungemensamma 
mål Nämndens mål

Totalt antal: 5 6

Förväntad effekt för perioden uppnådd: 0 0

Arbete pågår: 5 6

Ej påbörjad: 0 0

Sammanställning måluppfyllelse - Prognos helår

Kommungemensamma 
mål

Nämndens mål

Totalt antal: 5 6

Målet uppfyllt 1 1

Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 4 4

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt 0 1

Strategiska inriktningar

Här växer människor och företag

Kommungemensamt mål:
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Barn- och ungdomsförvaltningen har identifierat ett antal prioriterade aktiviteter för att nå det 
kommungemensamma målet om att utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt 
hållbar. Några av aktiviteterna handlar om att långsiktigt arbeta för en hållbar miljö genom att 
bland annat öka andelen ekologisk mat samt om att uppnå miljöcertifiering. Andra aktiviteter syftar 
till att åstadkomma en långsiktigt hållbar arbetsmiljö utan kränkningar och diskrimineringar. 
Förvaltningen arbetar också med aktiviteter som fokuserar på att kunna tillhandahålla IT-system 
som är långsiktigt hållbara som stöd till verksamhet och vårdnadshavare samt aktiviteter för att 
Vallentuna kommun ska kunna rekrytera och behålla den bästa personalen.

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, grundskolor och 
fritidshem samt grundsärskola medvetet arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

 Arbete pågår
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Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Riktlinjer för tilläggsbelopp 

I Vallentuna kommuns grundbelopp till skolorna ingår en generell ersättning för skolans stöd till 
barn i behov av särskilt stöd. Skolan ansvarar för att anpassa sin verksamhet så att varje elev kan 
delta och att de elever som är i behov av särskilt stöd får detta tillgodosett. Om rektor bedömer att 
en elev är i behov av extraordinära stödinsatser kan denne ansöka om tilläggsbelopp hos 
kommunen. Barn- och ungdomsnämnden antog i mars 2017 nya riktlinjer för hanteringen av 
tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp kan från och med läsåret 2017-2018 i enlighet med gällande lag 
endast ansökas av fristående och utomkommunala skolor och förskolor.

Förvaltningen har efter nämndens beslut i mars 2017 genomfört informationsmöten om de nya 
riktlinjerna för alla fristående och utomkommunala aktörer. Kommunala rektorer och 
förskolechefer har också informerats. En arbetsgrupp bestående av representanter för de 
kommunala rektorerna samt medarbetare på förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta fram en 
egen modell riktat till de kommunala skolorna och förskolorna.

Riktlinjer och rutiner för att främja lika rättigheter och förebygga och åtgärda kränkande 
behandling 

Alla elever ska ha samma rättigheter och möjligheter till trygghet och lärande i skolan. Därför ska 
det enligt diskrimineringslagen och skollagen kontinuerligt pågå ett främjande och förebyggande 
arbete. Det främjande arbetet handlar om att främja ett gott socialt klimat och allas lika rättigheter. 
Det förebyggande arbetet innebär att kartlägga risker och genomföra aktiviteter för att motverka 
diskriminering, trakasserier och kränkningar.

Förvaltningen arbetar med att ta fram ett förslag till riktlinjer för att främja lika rättigheter samt 
förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i grundskolan och 
förskolan. Förslaget är särskilt anpassat till de förändringar i diskrimineringslagen som trädde i 
kraft den 1 januari 2017. Det innehåller också förslag om hur nämnd och förvaltning ska följa upp 
och stötta arbetet på ett mer systematiskt sätt än tidigare. Förslaget till riktlinjer redovisas för barn- 
och ungdomsnämnden den 13 juni 2017.

I januari 2017 genomförde förvaltningen utbildningar om att främja likabehandling för tre till fem 
personal från varje skolenhet samt de särskilda undervisningsgrupperna och mottagningsenheten 
för nyanlända elever (Optimus). Deltagarna var lärare, personal på fritidshem, rektorer, biträdande 
rektorer och personal från elevhälsan. Totalt deltog cirka 50 personer. Syftet med utbildningen var 
att öka kunskapen om hur skolan kan främja lika rättigheter för alla elever, med särskilt fokus på 
diskrimineringsgrunderna. Utbildningen utvärderades och av 50 deltagande lämnade 39 personer 
in utvärderingen med svar som var positiva till insatsen. Alla svarade ja på frågan om träffen var 
relevant för deras arbete och alla svarade också ja på frågan om de tyckte att kommunen skulle 
arrangera liknande utbildningar igen.

Tillgänglig undervisning för nyanlända elever

Vallentuna har genom Optimus en central mottagning av nyanlända elever, som är åtskild från övrig 
skolverksamhet. Eleverna går delvis på Optimus och delvis i hemskola med mycket restid som följd. 
En del elever har uppgett att de ofta känner sig socialt utanför genom denna lösning. Det finns också 
organisatoriska svårigheter med delat elevansvar som i värsta fall leder till brister i att stötta 
eleverna att nå godkända betyg. Skolverket skriver i sina allmänna råd om vikten av inkludering och 
social delaktighet för nyanlända elever. En genomlysning av verksamheten för mottagning av 
nyanlända elever påbörjades därför i januari 2017. En rapport har färdigställts och 
utvecklingsförslag har presenterats i huvudmannaledningsgruppen. En presentation har även gjorts 
för nämnden och dialoger har förts med skolorna.

Ny dataskyddsförordning

Nya dataskyddsförordningen, som ersätter personuppgiftslagen, träder i kraft 25 maj 2018. 
Förordningen ställer bland annat högre krav på dokumentation av system och 
informationssäkerheten i system som används i verksamheten. Förvaltningen arbetar för att 
säkerställa medvetenheten och kompetensen hos medarbetarna om de nya reglerna.

En attraktiv arbetsgivare
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I arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare ser förvaltningen över olika delar som kan och 
behöver förbättras. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en god grund för rekrytering 
inom kommunen, därav ingår arbetet med VFU som en del i den kommande projektplanen. I mars 
bjöd förvaltningen in till en VFU-avslutnings- och rekryteringsträff för de VFU-studenter som den 
här terminen är ute på sin sista alternativt näst sista VFU-period i Vallentuna. Förvaltningen 
anordnar avslutningsträffar en gång per termin för att uppmärksamma de VFU-studenter som tar 
examen. Dessa träffar kommer att utvecklas till att mer medvetet berätta om Vallentuna som 
arbetsgivare.

Barn- och ungdomsförvaltningen deltog tillsammans med övriga förvaltningar på Framtidsmässan 
på Stockholms universitet den 6 april 2017. Syftet med mässan är att ge studenter möjligheter att 
träffa arbetsgivare inom offentlig sektor. Mässan är en möjlighet att lyfta fram Vallentuna kommun 
som en attraktiv arbetsplats och berätta om det viktiga arbete som utförs i kommunens 
verksamheter samt belysa kommunens utveckling kopplad till den nya riktningen.

Barn- och ungdomsförvaltningen har bidragit till kommunens övergripande arbete med att ta fram 
ett så kallat arbetsgivarerbjudande (EVP, Employer Value Proposition). Förvaltningen har påbörjat 
arbetet genom att intervjua ett antal anställda inom olika personalkategorier för att på så sätt få 
fram varför de har valt Vallentuna kommun som arbetsgivare. Arbetet med EVP kommer att 
fortsätta under 2017.

Under våren 2017 har nämnden beslutat om att utveckla förstelärarrollen till att vara mer globala. 
Detta innebär att en del av förstelärarna kommer att arbeta med utvecklingsuppdrag mot hela 
organisationen och inte bara mot den egna skolan.

Nämnden har också fattat beslut om att införa uppdrag som försterektor, vilket också ska vara en 
global funktion. Försterektorn ska på nämndens uppdrag arbeta med utvecklingsinsatser som 
vänder sig till samtliga huvudmän i kommunen, det vill säga både fristående och kommunala 
verksamheter.

Arbeta för minskad andel svinn 

Varje kökschef har som internt mål att minska mängden matavfall. Dock saknas för tillfället en 
hållbar och tillförlitlig uppföljningsmetod för mängd och typ av svinn. Diskussioner kring 
uppföljningsmetoder pågår därför tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) för att 
hitta en långsiktigt hållbar lösning på att mäta och följa mängden matavfall samt vilken typ av 
matavfall som är aktuell för mätning.

Arbeta för ökad andel ekologisk mat

Vallentuna samarbetar med några andra Stockholmskommuner i en gemensam 
livsmedelsupphandling för skafferivaror som mjöl, konserver och pasta samt mejerivaror och 
djupfrysta varor. Vallentuna har också gjort två lokala livsmedelsupphandlingar; en fullsortiment 
ekologisk till fem förskolor och en för färskt kött, fågel och chark till kommunens alla storkök. Båda 
träder i kraft hösten 2017.

För att ständigt öka andelen inköpta ekologiska varor har kostenheten för 2017 ett internt mål att 25 
procent av alla varor ska vara ekologiska. Under januari till och med mars nåddes detta mål då 25 
procent av varorna var ekologiska.

För fem förskolor (Videgården, Haga, Granåsa, Eken, Lindholmen) är målet dock satt till 100 
procent ekologiska varor. Under perioden januari 2017 till och med mars 2017 nåddes inte detta mål 
då 47 procent av varorna var ekologiska. Det nya avtalet med ett fullsortiment ekologiskt träder i 
kraft hösten 2017 vilket kommer att påverka inköpsprocenten.

Insatserna ovan är viktiga även för att kunna öka andelen produkter där hänsyn till god djuromsorg 
och miljö har prioriterats.

 

Miljöcertifiering

Arbetet med att bygga en organisation kring miljöfrågorna och miljöcertifieringen har påbörjats på 
förvaltningen. Varje skola ska också utse ett miljöombud. Aktiviteter till miljömålen och till 
miljöcertifieringen ska föreslås för nämnden i juni 2017.
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Bästa kommunen att bo och leva i

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

När det gäller det kommungemensamma målet att Vallentuna kommun ska bedriva en verksamhet 
av hög kvalitet betyder det för barn- och ungdomsnämnden att den undervisning som erbjuds i 
förskolor, grundskolor, fritidshem och grundsärskola ska hålla en hög kvalitet både vad gäller 
trygghet och studiero. Det innebär också att undervisningen ska vara av hög kvalitet så att den 
hjälper så många barn som möjligt att nå höga resultat. För att åstadkomma detta har förvaltningen 
arbetat med en rad aktiviteter under våren 2017 för att främja närvaro, motverka kränkningar samt 
förbättra processen kring extra anpassningar och särskilt stöd. Arbetet med att fokusera på 
individuella insatser för att följa och stötta de elever som i de högre årskurserna inte når godkänt i 
alla ämnen har fortsatt under våren 2017.

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, grundskolor och 
fritidshem samt grundsärskola se till att dessa verksamheter bedrivs med hög kvalitet.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Främjande närvaroarbete 

En förutsättning för en likvärdig utbildning är att varje elev kan och vill delta i undervisningen. En 
elev som har hög frånvaro, oavsett orsakerna, löper risk att missa viktiga delar av lärandet. Närvaro 
är därför en nyckelfaktor för god måluppfyllelse. Frånvaro är också förknippat med en rad risker för 
den enskilda eleven som risk för psykisk ohälsa och utanförskap. Närvarofrämjande arbete är alltså 
viktigt ur flera perspektiv.

Sedan hösten 2015 har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från barn- och 
ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen arbetat med att undersöka ytterligare strukturer och 
samverkan för arbetet med närvaro. Utifrån gruppens arbete beslutades i januari 2017 om en 
kommungemensam närvarorutin. Under våren 2017 har rutinen implementerats genom 
information till rektorer samt genom besök från förvaltningen, den centrala elevhälsan och 
socialförvaltningen på skolornas elevhälsoteammöten. Sex skolor och de särskilda 
undervisningsgruppernas elevhälsoteam har hittills besökts.

Den nya rutinen lägger ökad vikt vid att systematiskt arbeta med närvarofrämjande- och 
förebyggande insatser vad gäller frånvaro på varje skola. Rutinen innebär även förtydliganden i 
arbetsgången vid elevers frånvaro – när personalen ska agera och hur. I och med den nya rutinen 
har den nya funktionen rådslag för elever med hög frånvaro startat. Rådslaget erbjuds för elever 
med oroande hög frånvaro både i kommunala och fristående skolor. Mötet syftar till att genom 
samverkan mellan förvaltningar förbättra stödet till elev och familj för att hitta gemensamma 
strategier för att kunna vända elevers skolfrånvaro till närvaro.

Systematiskt kvalitetsarbete 

Arbetsgruppen för att samla det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt att träffas under våren 
2017. Gruppens uppdrag är att ta fram ett årshjul som samlar viktiga tidpunkter för insamling och 
analys för åtgärd av olika data kring såväl resultat och enkäter om trivsel som statistik kring 
frånvaro med mera. Kopplat till årshjulet tar förvaltningen samtidigt även fram en rutin för att 
beskriva det systematiska kvalitetsarbetet, syftet med olika insamlingar och hur data analyserar och 
leder till prioriterade åtgärder som sedan följs upp. Årshjulet beräknas vara klart under sommaren 
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2017 och rutinen färdigställs efter detta. Arbetsgruppen har bestått av representanter från både 
förvaltning och skolor och förskolor.

Klagomålshantering 

Alla huvudmän ska ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om klagomålet 
visar att det finns brister i verksamheten ska nödvändiga åtgärder genomföras (4 kap. 7-8 § 
skollagen). Inkomna klagomål och synpunkter ger därför Vallentuna kommun möjlighet att 
förbättra verksamheten. Nya riktlinjer och rutiner utarbetas på förvaltningen för att 
klagomålshanteringen ska bli ett mer verkningsfullt redskap i huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete. Förslaget till riktlinjer redovisas för barn- och utbildningsnämnden för beslut i juni 
2017.

Säkerställa processen kring särskilt stöd 

Vallentunas skolor ska vara inkluderande lärmiljöer där varje elev får stimulans och stöd för att 
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Ibland kan en elev vara i behov av mer 
individinriktade stödinsatser i form av så kallade extra anpassningar eller särskilt stöd. 
Förvaltningen har sett ett behov av att utveckla processen och dokumentationen som rör särskilt 
stöd till elever. Det är ett viktigt arbete för att alla elever ska få det stöd som de har rätt till enligt 
skollagen för att alla elever ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Förvaltningen har tillsammans med den centrala elevhälsan tagit fram kommungemensamma 
blanketter för att utreda elevers stödbehov och besluta om åtgärdsprogram. En arbetsguide har 
också tagits fram som stöd i arbetet. De nya blanketterna och arbetsgången har presenterats för 
huvudmannaledningsgruppen, alla biträdande rektorer, specialpedagogiskt forum och den centrala 
elevhälsan. Arbetsgången behöver fortsatt implementeras för att personal på skolorna ska känna till 
denna samt blanketterna som används.

Utvärdering av frukostprojektet 

Frukostsatsningen startade efter att resultatet på en måltidsenkät 2015 visade att 40 procent av de 
elever i årskurs 8 som svarat på enkäten inte åt frukost inför skoldagen. Som en del i arbetet för att 
bli en attraktiv skolkommun är frukostserveringen ett projekt under vårterminen 2017 för årskurs 6 
till 9 i de kommunala verksamheterna samt för eleverna på Vallentuna Gymnasium. Utvärdering 
samt beslut om fortsatt arbete sker i huvudmannaledningsgruppen under 2017.

För att kunna säkerställa en lugn och pedagogisk måltidsmiljö pågår en inventering av matsalarnas 
skick. Enligt måltidsenkäten äter 90 procent av eleverna mat i skolmatsalen varje dag eller nästan 
varje dag. Anledningarna till att elever väljer att inte äta i skolmatsalen kan vara fler än att maten 
inte uppskattas; till exempel planerad frånvaro med skolan, schema med mera.

Trygghet och studiero - enkätsvar

Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper och är två 
mått som årligen 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 med 
Vallentuna kommuns resultat. I år var det cirka 3 000 som svarade på enkäten i Vallentuna varav 
cirka 1 000 var elever. Både kommunala och fristående verksamheter deltar i enkäten. För 
vårdnadshavare med barn i förskola och familjedaghem var svarsfrekvensen 58 procent, för 
vårdnadshavare med barn i förskoleklass, årskurs 3 och 6 var det 51 procent och för eleverna i 
årskurs 3, 6 och 8 var det 79 procent. Till skillnad mot tidigare år har elever i årskurs 6 och deras 
vårdnadshavare svarat på enkäten, tidigare var det årskurs 5.

Resultatet för trygghet skiljer sig inte från föregående år. Bland eleverna är det 85 till 90 procent 
som instämmer i att de är trygga i skolan och så ser genomsnittet ut för alla deltagande kommuner 
också ut. I likhet med tidigare år instämmer en hög andel bland vårdnadshavarna med barn i 
förskola och familjedaghem att deras barn är trygga i verksamheten. I familjedaghemmen 
instämmer 100 procent och i förskolan är det 96 procent.
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När det gäller studiero är påståendet formulerat som ”Jag/mitt barn kan fokusera på skolarbetet 
under lektionerna” i enkäten. I årskurs 6 instämmer 74 procent av eleverna vilket är i höjd med 
genomsnittet. I årskurs 8 instämmer 69 procent av eleverna vilket är i höjd med föregående års 
resultat och 2017 års genomsnitt för alla kommuner. Vårdnadshavare i årskurs 3 ligger under 
genomsnittet där endast 62 procent av vårdnadshavarna i Vallentuna instämmer, jämfört med 73 
procent i genomsnitt. Orsakerna till detta behöver vidare analyseras.

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas grundskolor arbeta mot målet 
att tillhöra de 30 bästa bland landets kommuner.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt

Individuella insatser  

Våren 2016 bildades en arbetsgrupp med uppdrag att kartlägga samtliga elever i de senare 
årskurserna som inte når godkänt betyg. Gruppen ska identifiera och lyfta behov av insatser och 
åtgärder från både skola och huvudman för att hjälpa dessa elever att nå godkänt i alla ämnen. 
Arbetsgruppen som består av biträdande rektorer från samtliga skolor samt medarbetare från 
förvaltningen har under våren 2017 sammanställt betyg från höstterminen 2017 kopplat till 



Samtliga nämnder, Tertialrapport januari-april 2017 38(159)

pågående åtgärder och behov av nya åtgärder samt även prognos kring elevernas utveckling under 
terminen. I diskussionerna har olika exempel på åtgärder och insatser som har lett till framgång 
lyfts för att sprida goda exempel.

PRIO

PRIO (planering, resultat, initiativ, organisation) handlar om att skapa en skolorganisation som 
jobbar med ständiga förbättringar. PRIO utgår från slutsatserna i McKinseys & Companys rapporter 
om framgångsrika skolsystem samt aktuell forskning om vad som påverkar elevers studieresultat. 
PRIO-arbetet syftar till att, utifrån kartläggning av verksamheten, utforma och implementera nya 
arbetssätt och processer. Förändringsarbetet genomförs av personal och skolledning med stöd av 
processledare från förvaltningen. Under våren 2017 har Ormstaskolan fortsatt det arbetet med 
PRIO som påbörjades innan årsskiftet och är därmed den sjätte grundskolan i kommunen som går 
in i PRIO.

Den 1 februari 2017 presenterades kartläggningen och de prioriterade utvecklingsområdena på 
Ormstaskolan. Kartläggningen har bestått av mötesobservationer, djupintervjuer, enkät och 
tidslogg. De prioriterade utvecklingsområdena har personal och skolledning arbetat med i grupper 
under fyra tillfällen och resultatet av arbetet presenterades på Ormstaskolan den 26 april 2017. 
Personalen har arbetat fram genomförbara förslag till förändring och detta ska testas i 
verksamheten under 2017. Framöver är det rektor och skolledning som leder och äger PRIO-
processen.

Två år efter påbörjad PRIO-process görs en nationell uppföljning av skolorna. Denna uppföljning 
styrs av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Under våren 2017 har förvaltningen i samråd med 
skolorna lämnat in underlag till uppföljningen. Underlagen utgörs av tidslogg, enkät, resultat kring 
trivsel och arbetsmiljö ur medarbetar- och elevenkäter samt kunskapsresultat.

Skapa tillgängliga lärmiljöer

För att öka måluppfyllelsen ska elever och lärare erbjudas goda digitala lärmiljöer av hög kvalitet. 
En viktig del av skolans och lärandets utveckling är att ge lärare och elever tillgång till fler och bättre 
digitala läromedel samt system och program. Förvaltningen undersöker därför behovet av digitala 
läromedel.

Betyg årskurs 9, höstterminen 2016 och prognos för vårterminen 2017

Betyg för årskurs 9 i de kommunala skolorna hösten 2016, visar en måluppfyllelse på 67 procent och 
ett meritvärde på 212 i genomsnitt. Det skiljer sig mellan skolorna och måluppfyllelsen varierar 
mellan 54 och 88 procent och det genomsnittliga meritvärdet mellan 198 och 239. Vårterminen 
2016 var det genomsnittliga meritvärdet 231 och måluppfyllelsen 80 procent för årskurs 9 i de 
kommunala skolorna. Totalt för hela kommunen var det genomsnittliga meritvärdet 229 och 
måluppfyllelsen 80 procent.

Statistiken för höstterminen 2016 visar att det är 23 elever som inte når målen i ett ämne, 10 elever 
som inte når målen i två ämnen och 47 elever som inte når målen i tre eller flera ämnen. Flest 
underkända betyg är det i kemi, matematik och fysik. Flest höga betyg (A eller B) finns i musik, 
engelska och idrott och hälsa.

Måluppfyllelse och meritvärde har historiskt alltid ökat från höstterminen till vårterminen. 
Måluppfyllelsen har de senaste åren ökat med sju procentenheter i genomsnitt men ökningen 
mellan höstterminen 2015 och vårterminen 2016 var nästan tio procentenheter. Om 
måluppfyllelsen skulle öka med den genomsnittliga ökningen även till vårterminen 2017 så innebär 
det att måluppfyllelsen blir cirka 75 procent i de kommunala skolorna för årskurs 9. Inkluderas hela 
kommunen, det vill säga även fristående skolor, ligger prognosen på 76 procent.
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Meritvärdet har i genomsnitt ökat med sju procent mellan hösttermin och vårtermin de senaste 
åren. Skulle denna ökning även ske läsåret 2016-2017 så blir vårterminens meritvärde i de 
kommunala skolorna bli cirka 227. Beräknat för hela kommunen är prognosen densamma, det vill 
säga 227 i genomsnittligt meritvärde. Dessa prognoser har en stor osäkerhet då de enbart bygger på 
historiska siffror. Hur olika enskilda satsningar och aktiviteter kommer att påverka måluppfyllelsen 
och meritvärdet är svårt att ta hänsyn till.
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Fler och växande Vallentunaföretag

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

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

En prioriterad satsning under 2017 är att utöka samarbetet med lärosäten och ett sådant arbete har 
också påbörjats under våren 2017. Förvaltningen har även ingått i det kommunövergripande 
projektet "Förenkla helt enkelt". För att uppmuntra entreprenöriellt lärande och företagande har 
Vallentuna gymnasium inlett ett arbete med Ungt Företagande (UF). Även grundskolorna ingår i 
detta samarbete.

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, grundskolor och 
fritidshem samt grundsärskola kontinuerligt utveckla samarbetet med företag, organisationer 
och föreningar samt institutioner inom högre utbildning.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Utveckla samarbete med lärosäten 

För att erbjuda en god verksamhet krävs att förvaltningen och dess enheter är insatta i den 
utveckling som sker på lärosäten gällande lärar- samt studie- och yrkesvägledarutbildning (SYV). 
Syftet med att ha och utveckla samarbete med lärosäten är att bibehålla och höja kompetensen hos 
medarbetare. Förvaltningen har ett samarbete med lärosäten genom den verksamhetsförlagda delen 
av lärarutbildningen. I januari 2017 startade barn- och ungdomsförvaltningen en 
handledarutbildning på 7,5 högskolepoäng i samarbete med Stockholms universitet. 
Handledarutbildningen riktar sig till grund- och ämneslärare och syftar till att kvalitetssäkra 
handledning av lärarstudenter. Vid sju tillfällen träffas 23 lärare i Vallentuna under ledning av 
kurslärare från barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Planering 
har startas inför en liknande utbildning riktad mot förskollärarpersonal hösten 2017. SYV-enheten 
deltar med en representant på SYV-programmets programråd på Stockholms universitet. På 
programrådet diskuteras professionen, dess utveckling och framtid. SYV-enheten planerar för att 
delta i Skolverkets uppdragsutbildning "Studie- och yrkesvägledning i en ny tid".

Underlätta för fristående aktörer att etablera sig 

Möjligheten för fristående aktörer att etablera sig i Vallentuna är beroende på bland annat de 
ekonomiska grundförutsättningar som ges i form av förskole- och grundskolepeng, men också av 
läge, lokalers beskaffenhet, tillgång till arbetskraft samt befolkningsunderlag i målgruppens 
åldersspann. När det gäller etableringar är kommunens övergripande attraktionskraft viktig. I detta 
ligger närhet till kommunikationer, friluftsområden och bostäder. I och med att arbetet med den 
nya kommunplanen påbörjats har en rad åtgärder som stärker attraktionskraften på övergripande 
nivå inletts. Arbetet med att marknadsföra Vallentuna som en attraktiv skolkommun har endast 
marginellt påbörjats.

Projektet "Förenkla helt enkelt" 

Vallentuna kommun driver i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) ett projekt 
som kallas ”Förenkla helt enkelt”. Projektet som även andra kommuner i Sverige deltagit i handlar 
om att kommunen internt identifierar vad som görs bra och vad som går att utveckla för att 
förbättra företagsklimatet i kommunen. Syftet är i första hand att identifiera samt initiera projekt 
och aktiviteter som kopplar mot målet att förenkla för företag att etablera sig, samt bedriva 
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verksamhet, i Vallentuna. För de förvaltningar som arbetar direkt mot kund har syftet utvidgats till 
att inkludera sådana aktiviteter som gör att kommuninvånare upplever en förenklad och förbättrad 
kontaktyta mot kommunen och därigenom upplever en ökad servicegrad. På barn- och 
ungdomsförvaltningen kan aktiviteterna som handlar om att underlätta för inköpare att handla 
närodlat närproducerat samt att underlätta för fristående aktörer att etablera sig, kopplas till 
projektet.
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Närmare till allt

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

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

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, grundskolor och 
fritidshem samt grundsärskola kontinuerligt arbeta för att underlätta nationella och 
internationella samarbeten och etableringar med nytta för så många individer som möjligt.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Befolkningsprognos

Befolkningen förväntas årligen öka med mellan 500 till 800 personer de närmaste tio åren. År 2027 
förväntas kommunens befolkning att uppgå till drygt 40 000 invånare, jämfört med 32 000 
invånare våren 2017. Inom samma tidsperiod beräknas antalet skolelever mellan 6 och 15 år öka 
från 4 881 elever år 2017 till 5 530 elever år 2027.

Under de första månaderna 2017 har ett antal projekt startat för att möta den kommande 
efterfrågan på både skol- och förskoleplatser. Bygget av Hagaskolan startade i mars 2017 med ett 
symboliskt första spadtag. Byggnationen av förskolan Åby ängar pågår och har ett planerat 
färdigställande i slutet av 2017.

Internationellt utbyte

Hjälmstaskolan fick i april 2017 besök av 15 elever och 2 lärare från skolan Lycée de Beauséjour i 
Narbonne, Frankrike. Eleverna tillbringade flera dagar på Hjälmstaskolan och besökte även 
Vallentuna gymnasium. De besökte också barn- och ungdomsförvaltningen där de fick en 
presentation av hur samarbetet kommun och skola fungerar i Sverige.
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God ekonomisk hushållning

Kommungemensamt mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom den ekonomiska budgetramen. 
Under slutet av 2016 och inledningen av 2017 har hastigt ökade lärarlöner medfört att budgeten för 
verksamheterna är ansträngd. Utvecklingen gäller såväl kommunala som fristående skolor. Trenden 
med den negativa elevströmningen ut från kommunen gör det inte lättare för skolorna att nå balans. 
Förvaltningen kommer under resten av året arbeta med lösningar, som på ett resurseffektivt sätt 
motverkar de negativa effekterna av utvecklingen.

Nämndens mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskolan i Vallentuna ska löpande eftersträva en 
ekonomi i balans. Detta kräver bland annat ett effektivt resursfördelningssystem, som under slutet 
av 2016 förändrades på ett flertal punkter. Lokaliseringsersättning infördes för att jämna ut 
skillnaderna mellan skolor som befinner sig i lägen med negativa elevströmmar, och skolor som 
befinner sig i mer gynnsamma lägen. Strukturersättningens utformning förändrades så att fler 
skolor kan ta del av det. Budget för ersättningen höjdes. I och med införandet av nya riktlinjer om 
tillämpningen av tilläggsbelopp under våren 2017 kommer bedömningen av ansökningar att vara 
mer rättssäker, vilket antas leda till ett effektivare resursutnyttjande.

I början av 2017 fattade nämnden beslut om en ny förskoleorganisation inom de kommunala 
förskolorna. Organisationsförändringen görs för att skapa en tydligare styrning och uppföljning av 
mål, men kommer även att ge effekter på det ekonomiska planet. I och med att åtta förskolor slås 
samman till fyra ekonomiska enheter skapas möjligheter till ökad samverkan, och den ekonomiska 
sårbarheten kommer därför på sikt att minska. Under 2017 kommer emellertid resultatet för 
förskolan att vara beroende av stöd från skolorna och stödjande åtgärder kommer att krävas för att 
förskolorna på sikt ska kunna nå ekonomisk balans.

Även för de kommunala grundskolorna kommer åtgärder att krävas under 2017 för att motverka 
underskott på enheterna. Stora löneökningar är till största delen anledningen till det 
prognostiserade negativa resultatet. Den marginella ökningen av elevantalet inom de kommunala 
verksamheterna räcker inte för att skolorna ska kunna redovisa positiva resultat.

Arbetet med att ta fram konceptförskolor har inletts, och kommer i samverkan med 
samhällsbyggnadsförvaltningen att fortgå under hösten 2017. Syftet är att utarbeta en reviderad och 
uppdaterad kravspecifikation utifrån de nya riktlinjer som finns gällande förskolemiljöer. 
Barngruppernas storlek ska minska vilket ställer nya krav på lokalernas utformning. Genom att ta 
fram ett färdigt koncept på lokalutformande kan både tid och kostnader minskas när kommunen 
bygger nya förskolor.
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Styrkort

Sammanfattning av nämndens nyckeltal Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Kund/invånare

Trygga i verksamheten 92 % 92 % 92 %

Studiero 70 % 71 % 52 %

Verksamhet

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

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

Genomsnittligt meritvärde i åk 9 (17 ämnen) 229 229

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

Personaltäthet förskolor, barn per årsarbetare 5,6 5,8

Andel årsarbetare i förskolan med förskollärarexamen 22 % 23 %

Personaltäthet grundskola, elever per årsarbetare 12,8 13,0

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 84 % 85 %

Andel årsarbetare i fritidshemmen med pedagogisk 
högskoleutbildning 14 % 14 %

Miljö

Andel inköpta ekologiska livsmedel 25 % 20 % 15 %

Andel inköpta ekologiska livsmedel i fem förskolor 49 % 29 % 26 %

Ekonomi

Barn- och ungdomsnämndens resultat, mnkr - 7 134 6 179

Positivt ekonomiskt resultat - fast rambudget - Ja Ja 

Positivt ekonomiskt resultat - resultatenheter - Ja Ja 

Positivt ekonomiskt resultat - volymstyrd peng - Ja Ja 

Medarbetare

Sjukfrånvaro 7,0 % 7,7 % 7,9 %

Könsfördelning, andel män 20 % 17 % 15 %
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Analys - Kund/Invånare

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

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

Andel elever i åk 5 & 8 som känner sig trygga i 
verksamheten - 86 % 87 %

Andel elever i åk 3, 6 & 8 som känner sig trygga i 
verksamheten 87 % - -

Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är 
tryggt i förskola eller familjedaghem 96 % 97 % 96 %

Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är 
tryggt i förskoleklass, åk 3 eller 6 91 % - -

Andel som upplever studiero - totalt 70 %* 71 %** 52 %

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

Andel elever i åk 6 och 8 som upplever studiero 72 % - -

Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn har 
studiero i åk 3 eller 6 67 % - -

Kommentar

Enkätresultaten kommer från Våga Visa som är ett samarbete mellan cirka tio kommuner där 
Vallentuna deltar i enkätdelen. Enkäten genomförs årligen i början på året och går både till 
vårdnadshavare och till elever. Både kommunala och fristående enheter deltar i enkäten.

* I 2017 års enkäter ändrades vissa målgrupper i enkäten. Elever och vårdnadshavare i årskurs 5 
ersattes med årskurs 6 och vårdnadshavare i årskurs 8 togs bort. Alltså innehåller de totala värden 
olika grupper under de olika åren.

** Påståendet gällande studiero ändrades i 2016 års enkäter. Tidigare var påståendet "Jag kan 
arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass", medan det nya lyder "Jag kan fokusera på 
skolarbetet under lektionerna". Det genomsnittliga resultatet för samtliga deltagande kommuner 
höjdes mellan 2015 och 2016. Det finns därför anledning att anta att ändringen av påståendet haft 
en positiv påverkan på resultatet och man bör därför vara försiktig med jämförelser med tidigare år.
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Analys - Verksamhet

Prognos 
2017

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Nått målen i alla ämnen åk 6, andel elever u.s. 84 % 84 %

Nått målen i alla ämnen åk 9, andel elever 76 % 80 % 80 %

Genomsnittligt meritvärde i åk 9 (17 ämnen) 227 229 229

Ämnesprov i åk 9 - MA, andel elever som nått minst E u.s. 92 % 88 %

Ämnesprov i åk 9 - SV, andel elever som nått minst E u.s. 97 % ~100 %

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

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram i åk 
9 u.s. 91 % 89 %

Andel behöriga till gymnasieskolans 
högskoleförberedande program i åk 9 u.s. 89 % 89 %

Öppna jämförelser (SKL), sammanvägt resultat u.s. 137 123

Personaltäthet förskolor, barn per årsarbetare 5,6 5,8

Andel årsarbetare i förskolan med förskollärarexamen 22 % 23 %

Personaltäthet grundskola, elever per årsarbetare 12,8 13,0

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 84 % 84 %

Personaltäthet fritidshemmen, elever per årsarbetare 21,9 27,5

Andel årsarbetare i fritidshemmen med pedagogisk 
högskoleutbildning 14 % 14 %

Kommentar

Samtliga resultat avser Vallentuna som lägeskommun. Det vill säga att resultaten gäller för alla 
elever som går i en skola i Vallentuna oavsett regi och oavsett elevens folkbokföringskommun.

Prognoserna för måluppfyllelsen och meritvärdet i årskurs 9 bygger enbart på historiska data. För 
mer information kring prognoserna, se nämndmålet "Barn- och ungdomsförvaltningen ska 
tillsammans med Vallentunas grundskolor arbeta mot målet att tillhöra de 30 bästa bland landets 
kommuner".

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

Några uppgifter kommer förvaltningen att komplettera med vid senare rapportering när aktuell 
data rapporterats in om exempelvis nationella prov och slutbetyg årskurs 9. Dessa har markerats 
som att uppgift saknas (u.s.).
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Analys - Miljö

Prognos 
2017

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Andel inköpta ekologiska livsmedel i skolan 25 % 25 % 20 % 15 %

Andel inköpta ekologiska livsmedel i fem förskolor 100 % 49 % 29 % 26 %

Kommentar

Arbetet med att skapa organisation för miljöarbetet pågår. Miljöombud ska bli utsedda på 
respektive enhet. Aktiviteter till miljöcertifieringen ska presenteras för nämnden i juni 2017.

Andelen inköpta livsmedel i skolan har nått sitt mål och ska nu bibehållas inom ramen för budget 
för livsmedelsinköp.

Med det nya livsmedelsavtalet som startar upp i höst kommer målsättningen 100 procent 
ekologiska inköp sannolikt nås med knapp marginal. Detta beror på att inte alla produkter ett 
förskolekök behöver använda finns att köpa ekologisk idag.

Analys - Ekonomi 

Sammanfattning

Barn- och ungdomsnämndens budget består av en fast budgetram om 148,0 mnkr, en 
skolpengsbudget om 610,7 mnkr, samt intäktsfinansierade resultatenheter som sammanlagt ska ha 
en balanserad budget.

Prognosen för den fasta ramen är ett överskott om cirka 3,0 mnkr.

Budgeten för skolpeng, föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa omfattar 610,7 mnkr. Prognosen 
för skolpengen för 2017 är ett överskott om 5,7 mnkr.

Prognosen för 2017 när det gäller de kommunala resultatenheterna är ett underskott om cirka 6,0 
mnkr. Underskottet beror till största delen av ökade personalkostnader. Under året kommer 
åtgärder att genomföras för att minska enheternas samlade negativa resultat. Detta beskrivs 
utförligare under driftsredovisningsavsnittet nedan.

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2017

Avvikelse 
prognos 

2017

Avvikelse 
2016

Avvikelse 
2015

Barn- och ungdomsnämnden 0 148,0 3,0 7,1 6,2

BUN resultatenheter 0,5 0 -6,0 2,6 0,5

Skolpeng och vårdnadsbidrag 0 610,7 5,7 10,8 4,2

Kommentar
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Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2017

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2017

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2016

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2016

TOTALT

K 160,5 46,8 157,5 148,1 45,9 143,1

I -12,5 -3,0 -12,5 -4,6 -2,0 -6,7

N 148,0 43,8 30 % 145,0 3,0 143,5 43,9 31 % 136,4

Nämnd och förvaltning

K 2,7 0,4 2,7

I 0 0 0

N 2,7 0,4 15 % 2,7 0

Huvudmannen

K 12,0 3,1 11,0

I -4,0 -1,6 -4,0

N 8,0 1,5 19 % 7,0 1,0

Resurscentrum, inre

K 111,1 35,2 113,1

I 0 -0,9 -2,0

N 111,1 34,3 31 % 111,1 0

Resurscentrum, ytttre

K 12,0 3,7 12,0

I 0 -0,5 -1,0

N 12,0 3,2 26 % 11,0 1,0

Ekonomi & administration

K 5,8 1,4 4,8

I 0 0 0

N 5,8 1,4 24 % 4,8 1,0

Förvaltningskostnader

K 8,4 3,0 8,6

I 0 -0,1 -0,2

N 8,4 2,9 35 % 8,4 0

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

Kommentar

Budgeten för barn- och ungdomsnämndens fasta budgetram uppgår till 148,0 mnkr. Prognosen för 
2017 är ett överskott om 3,0 mnkr vid årets slut. Det totala prognostiserade överskottet beror främst 
på lägre personalkostnader. Vakanserna som uppstått under början av 2017 förväntas fyllas med 
nyrekryteringar under hösten. Även en del obudgeterade intäkter påverkar resultatet positivt.

Inom resurscentrum inre ingår förvaltningens resursfördelningsmodell. Lokaliseringsersättning, 
skolskjuts, tilläggsbelopp och strukturersättning prognostiserar en budget i balans.
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BUN resultatenheter

T
k
r

Sparande 
i eget 

kapital

Budget 
2017

Bokfört 
perioden %

Prognos 
avvikelse 

2017

Budget 
2016

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2016

Samlat 
överskott

K 719,3 222,4 30,9 
%

533,6 174,0 33 % 548,0

I 719,3 -218,1 30,3 
%

-533,6 -174,5 33 % -550,5

N 0,5 0 4,3 -6,0 0 -0,5 -2,6

634 BUF-kontoret pengfinansierad

K 5,0 1,9 37,5 
%

9,9 3,6 37 % 14,1

I -5,0 -4,7 93,8 
%

-9,9 -3,2 32 % -9,6

N 5,1 0 -2,8 0 0 0,4 4,5

636 Kostchef

K 36,0 12,7 35,4 
%

33,9 10,4 31 % 35,8

I -36,0 -12,9 35,9 
%

-33,9 -12,2 36 % -35,9

N 1,2 0 -0,2 0 0 -1,8 0,1

639 Bällstabergsskolan

K 56,4 19,7 34,9 
%

53,8 17,5 32 % 55,3

I -56,4 -18,9 33,6 
%

-53,8 -17,4 32 % -54,3

N 1,3 0 0,7 -2,0 0 -0,1 1,0

640 Ekebyskolan

K 54,6 17,7 32,4 
%

51,6 15,9 31 % 49,8

I -54,6 -17,7 32,3 
%

-51,6 -16,5 32 % -53,8

N -2,7 0 0,0 0 0 -0,6 -3,9

641 Gustav Vasaskolan

K 38,2 12,8 33,5 
%

35,8 11,9 36,2

I -38,4 -12,7 33,2 
%

-35,8 -11,2 -35,2

N -0,1 -0,2 0,0 0 0 0,7 0,9

642 Hammarbacksskolan

K 62,6 21,3 33,9 
%

56,9 19,1 34 % 59,6



Samtliga nämnder, Tertialrapport januari-april 2017 50(159)

T
k
r

Sparande 
i eget 

kapital

Budget 
2017

Bokfört 
perioden %

Prognos 
avvikelse 

2017

Budget 
2016

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2016

I -62,6 -19,2 30,7 
%

-56,9 -19,0 33 % 60,3

N 3,4 0 2,1 -2,0 0 0,2 -0,8

643 Hjälmstaskolan

K 38,1 13,3 35 
, %

33,3 11,1 33 % 35,7

I -38,1 -13,0 34 
, %

-33,3 -10,6 32 % -34,3

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

644 Karbyskolan

K 39,1 13,0 33,2 
%

34,6 12,7 37 % 37,8

I -39,1 -11,7 29,9 
%

-34,6 -11,5 33 % -35,3

N -3,9 0 1,3 -2,0 0 1,2 2,6

645 Karlbergsskolan

K 40,9 13,4 32,6 
%

37,5 11,8 31 % 37,2

I -40,9 -13,1 32 % -37,5 -12,1 32 % 37,6

N 3,1 0 0,3 0 0 -0,3 -0,3

646 Kårstaskolan

K 19,9 7,2 35,9 
%

18,3 6,1 33 % 19,0

I -19,9 -6,7 33,8 
%

-18,3 -5,9 33 % -19,2

N 2,4 0 0,4 0 0 0,1 0

647 Lovisedalsskolan

K 65,2 21,7 33,3 
%

58,8 19,0 32 % 59,1

I -65,0 -21,6 33,3 
%

-58,8 -18,7 32 % -59,9

N 1,8 0,2 0,1 0 0 0,3 -0,8

648 Ormstaskolan

K 60,8 18,6 30,7 
%

50,2 17,8 35 % 54,3

I -60,8 -17,7 29,2 
%

-50,2 -16,6 33 % -52,8

N -1,9 0 0,9 0 0 1,2 1,5

649 RC skolverksamheter

K 38,0 12,8 33,6 
%

40,2 12,1 30 % 37,2
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T
k
r

Sparande 
i eget 

kapital

Budget 
2017

Bokfört 
perioden %

Prognos 
avvikelse 

2017

Budget 
2016

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2016

I -38,0 -12,4 32,7 
%

-40,2 -12,8 32 % -38,5

N 0,4 0 0,3 0 0 -0,7 -1,2

653 Optimus

K 11,5 3,8 33,5 
%

12,5 3,1 25 % 10,5

I -11,5 -2,9 26,3 
%

-12,5 -4,6 36 % -16,6

N -1,0 0 0,9 0 0 -1,4 -6,2

654 SYV-organisationen

K 2,6 0,8 29,9 
%

2,6 0,8 31 % 2,4

I -2,6 -0,8 30,7 
%

-2,6 -0,8 32 % -2,7

N 0,1 0 0,0 0 0 0,0 -0,3

650 Lokalenhet Nytt ansvar från 2017

K 146,8 30,4 20,7 
%

I -146,8 -30,5 20,8 
%

N 0 0 -0,1 0

656 Elevstöd (skolsköt.)

K 3,6 1,4 39,7 
%

3,6 1,2 33 % 4,1

I -3,6 -1,5 42,2 
%

-3,6 -1,3 36 % -4,6

N 0 0 -0,1 0 0 -0,5

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse BUN resultatenheter

Den totala prognosen för alla resultatenheter är ett underskott om 6,0 mnkr. De resultatenheter 
som avviker mest från budget är Bällstabergsskolan, Karbyskolan och Hammarbacksskolan, var och 
en med ett prognostiserat underskott om 2,0 mnkr.

Bällstabergsskolan har under början av 2017 tappat elever i hög utsträckning samtidigt som 
personalkostnaderna har stigit.

Karbyskolans klassammansättning är ogynnsam, det vill säga det är för få elever för att kunna ha en 
god ekonomi, men för många elever för att kunna slå ihop klasser. Verksamheten har inte det 
elevunderlag som behövs för att få en ekonomi i balans. Även här har personalkostnaderna ökat mer 
än budgeterat.

Hammarbackens enhet består bland annat av en nybyggd träningsskola som under starten inte har 
fyllt upp med det antal elever som behövs för att få en budget i balans. Enheten prognostiserar 
därmed ett underskott.

För de flesta resultatenheter gäller att andelen statsbidrag ökar. Det gäller såväl karriärtjänster som 
den statliga lönesatsningen och andra riktade satsningar, ofta kopplade till personaltäthet. 
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Statsbidragen bidrar till möjligheter, givet att staten tillskjuter medel. De statliga medlen gör 
emellertid prognosen för samtliga resultatenheter osäker utifrån tillämpningen av regelverket kring 
statsbidrag. Ovissheten om statsbidragens faktiska utfall utgör också en osäker faktor i prognosen 
för 2017. Dessutom delfinansierar statsbidragen enbart de faktiska kostnaderna vilket skapar 
merkostnader för resultatenheterna.
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Skolpeng

T
k
r

Budget 
2017

Bokfört 
perioden % Prognos 

2017

Prognos 
avvikels
e 2017

Budget 
2016

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2016

K 687,1 228,7 681,4

I -76,4 -26,0 -76,4

N 610,7 202,7 33 % 605,0 5,7

Förskola

K 235,9 80,5 238,6

I -10,9 -3,4 -10,9

N 225,0 77,0 34 % 227,7 -2,7

Pedagogisk verksamhet

K 3,5 0,7 3,5

I -0,3 0,0 -0,3

N 3,3 0,7 21 % 3,3 0

Grundskola

K 339,0 110,4 328,6

I -9,1 -2,9 -9,1

N 329,9 107,5 33 % 319,5 10,4

Förskoleklass / 6-åringar

K 33,1 11,6 35,1

I -1,0 -0,4 -1,0

N 32,2 11,2 35 % 34,2 -2,0

Fritidshem

K 74,9 25,5 74,9

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

N 73,4 25,1 34,1 
%

73,4 0

Statsbidrag

K 0 0 0

I -15,7 -4,4 -15,7

N -15,7 -4,4 28 % -15,7 0

Föräldraavgifter

K 0 0 0

I -38,0 -14,4 -38,0

N -38,0 -14,4 38 % -38,0 0

Vårdnadsbidrag

K 0,7 0,0 0,7

I 0,0 0,0 0,0

N 0,7 0,0 5 % 0,7 0



Samtliga nämnder, Tertialrapport januari-april 2017 54(159)

Kommentarer till avvikelser skolpeng

Den totala nettobudgeten för skolpeng, vårdnadsbidrag, intäkter från föräldraavgifter och 
statsbidraget maxtaxa är 610,7 mnkr. Budgeten för 2017 bygger på befolkningsprognos 2016 (BFP 
2016).

Prognosen bygger på utfallet av barn och elever till och med april 2017. Utfallet visar på fler antal 
barn i förskola och förskoleklass än budgeterat och ett prognostiserat underskott om 4,7 mnkr. 
Antalet grundskoleelever är däremot lägre än budgeterat och prognosen är precis som tidigare år en 
minskning av elever till hösten, vilket ger ett förväntat positivt resultat om 10,4 mnkr.

Den totala prognosen för skolpeng är således ett överskott om 5,7 mnkr.
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Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 
2017

Bokfört 
perioden % Prognos 

2017
Avvikelse mot 

budget

Totalt (mnkr) 4,0 0,2 5 % 6,0 -2,0

Årligt investeringsanslag BUN 4,0 0,2 5 % 6,0 -2,0

Kommentar

Barn- och ungdomsnämndens årliga anslag på 4,0 mnkr är planerat att användas till nödvändiga 
förändringar och åtgärder på kommunens förskolor och skolor. Flera mindre projekt är påbörjade 
men inte färdigställda och fakturerade. Prognosen för investeringsprojekten är 6,0 mnkr på grund 
av oförutsedda åtgärder, såsom kostnader för utrymningstrappor och ljudabsorbenter. Ett extra 
äskande hos kommunfullmäktige om 2,0 mnkr är under behandling.

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

Projekt Budget 
2017

Bokfört 
perioden

Prognos 
2017

Total 
projektbudget

Beräknad 
totalsumma

Klart 
år

Totalt (mnkr) 288,0 53,5 237,1 1 233,5 1 237,5

Åby ängar, ny förskola 37,4 18,0 50,0 57,0 57,0 2018

Duschar i grundskolor 2,3 0,1 2,3 4,4 4,4 2017

Åbygläntan, ny förskola 5,0 0,0 0,0 55,1 60,0 2022

Ormsta, ny förskola 16,9 2,3 12,0 45,0 52,0 2019

Eken, 4:e avdelningen 0,5 0,0 0,0 6,1 4,7 2017

Karby, tillfällig förskola 1,0 0,2 1,0 5,0 5,0 2017

Karby, ny förskola 2,6 0,0 0,3 50,0 60,0 2020

Kristineberg, norra. Ny 
förskola 0,4 0,0 0,2 50,0 60,0 2022

Hagaskolan 190,7 32,1 160,0 462,1 439,1 2019

Träningssärskolan 5,7 0,3 2,2 44,6 41,1 2017

Kårsta skola, 
lokaleffektivisering 2,8 0,2 2,8 12,4 12,4 2017

Kristineberg södra. Skola och 
förskola 7,8 0,0 0,0 400,0 400,0 2022

Gustav Vasaskolan. 
Lokaleffektivisering 2,1 0,0 0,5 8,5 8,5 2018

Lovisedalsskolan, tillbyggnad 
matsal 9,0 0,1 2,0 9,0 9,0 2018

Inventarier, byggkoordinator. 
nybyggnation 3,8 0,2 3,8 24,3 24,3 2020
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Kommentar

Åby Ängar, ny förskola 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick hösten 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. Beslutad budget är 57 
mnkr. Byggnation pågår, förskolan är beräknad att tas i bruk under januari 2018.

Duschar i grundskolorna

Projektet förväntas vara klart 2017.

Åbygläntan

Ny förskola som planeras på Åbygläntans tomt med ett planerat färdigställande år 2022.

Ormsta, ny 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 rivits i samband med övrig rivning på Ormstaskolan. Förstudien är till stora delar baserad på 
underlag framtaget vid tidigare projektering av Ormstaskolan och levererades till barn- och 
ungdomsförvaltningen under februari 2016. Projektering för en utförandeentreprenad påbörjades i 
september 2016. Förfrågningsunderlaget beräknas vara klart april 2017. Inflyttning av förskolan 
planeras till årsskiftet 2018-2019.

Karby, tillfällig förskola

Samhällsbyggnadsförvaltningen tog under vintern och våren 2015 fram en förstudie för en temporär 
förskola som ersättningslokal för Tallstigens förskola och dagbarnvårdarna i Karby, i avvaktan på 
den nya permanenta förskolan. Under hösten 2015 bestämdes att istället lösa den tillfälliga 
förskolan genom att lokaler i skolbyggnaden byggs om. Projektet har bedrivits i två etapper och den 
andra färdigställdes under hösten 2016. Några kompletteringar återstår och projektet beräknas vara 
helt färdigt våren 2017.

Karby, ny förskola

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under hösten 2014 i uppdrag att genomföra en förstudie 
avseende 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 har levererats till barn- och ungdomsförvaltningen i december 2016.

Kristineberg norra förskola

Ny förskola som planeras i norra Kristineberg tomt med ett planerat färdigställande år 2022.

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 
uppdragsgenomgång 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. Kommunfullmäktige har fastställt investeringsbudgeten till 
totalt 471,5 miljoner kronor för projektet Hagaskolan, varav 462,1 mnkr avser byggprojektet och 9,4 
mnkr avser inventarier och övrigt. Budgeten inkluderar en intern utgift för tomtmark till ett värde 
av 23 mnkr. I samband med komponentavskrivningsprojektet, som har bedrivits under hösten 2016 
och våren 2017, har konstaterats att det inte är motiverat att belasta byggprojekt med en intern 
utgift för marken. Marken är kommunens tillgång och skrivs inte av och av denna anledning 
beräknas nu byggprojektets utgifter uppgå till 439,1 mnkr. Entreprenörens färdigprojektering och 
byggnation har påbörjats under 2017. Skolan ska stå klar för verksamhetsstart till höstterminen 
2019.
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Träningssärskola på Hammarbacksskolan

Under 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 entreprenör är Totalprojekt i Mälardalen AB. Det nya huset är i två plan på 
cirka 1 400 kvm. Huset ansluts mot den befintliga byggnaden så att passage till 
Hammarbacksskolans matsal kan ske invändigt. Kommunfullmäktige har fastställt 
investeringsbudgeten till 45,5 miljoner kronor för projektet, varav 44,6 mnkr avser byggprojektet 
och 0,9 mnkr övrigt. Projektet krävde en detaljplaneändring för att infart ska kunna ske via 
Ekebyvägen. Detaljplaneändring är genomförd och antagen av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Entreprenaden färdigställdes i oktober 2016 och verksamheten flyttade 
in i lokalerna i december samma år. Etapp två, som bland annat omfattar nya utrymningsdörrar, 
färdigställs sommaren 2017.

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 2015. Under våren 
2016 pågick planering av arbetena och byggnation av etapp ett påbörjades i maj och färdigställdes 
under oktober. Etapp två, en paviljonguppställning för en förskoleavdelning, beräknas vara klar i 
maj 2017.

Kristineberg södra, Ny skola med förskola. 

Ny skola med integrerad förskola med planerat färdigställande år 2022.

Gustav Vasaskolan lokaleffektivisering

Uppförande av paviljonger och lokaleffektivisering i befintliga lokaler. Planerat färdigställande år 
2018.

Lovisedalsskolan, tillbyggnad matsal 

I oktober 2016 fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut om tillbyggnad av 
Lovisedalsskolans matsal. Projektering har påbörjats under 2017. Tillbyggnaden ska stå klar till 
höstterminen 2018.
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Analys - Medarbetare

Från och med 2017 baseras nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald 
på samtliga medarbetare med månadslön oavsett anställningsform. Detta att jämföra med redovisat 
resultat för helår 2015 och 2016, då det enbart baserades på medarbetare med en 
tillsvidareanställning.

Personal

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Antal anställda 952 746 757

Varav tillsvidareanställda 763 n/a n/a

Antal årsarbetare 897 713 722

Medelålder 46,9 46,6 46,8

Medellön (tkr) 31,8 31,8 29,5

Medianlön (tkr) 31,5 32,0 29,7

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

Samtliga medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 47,7 % 55,8 % 53,2 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 4,0 % 3,6 % 3,6 %

Kvinnor 7,8 % 8,8 % 9,0 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 5,0 % 4,7 % 5,4 %

30 - 49 år 6,8 % 7,5 % 8,5 %

50 år och äldre 8,0 % 8,8 % 8,1 %

Samtliga 7,0 % 7,7 % 7,9 %

Personalomsättning

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Tillsvidareanställda medarbetare 4,6 % 16,8 % 16,4 %

Jämställdhet och mångfald

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Anställda, andel män 20 % 17 % 15 %

Kommentar

Andelen visstidsanställda uppgår till cirka 20 procent och av dessa består cirka 25 procent av 
obehöriga lärare. Övriga visstidsanställda medarbetare ersätter personer som är föräldralediga, 
sjukskrivna, lediga för studier med mera. Att medelåldern, medellönen och medianlönen har sjunkit 
eller ligger på samma nivå, beror på att även visstidsanställda finns med i beräkningen.

Det noteras att långtidssjukskrivningarna samt den totala sjukfrånvaron har minskat något jämfört 
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med det totala utfallet för år 2016.

Personalomsättningen förväntas öka under året då många inom skol- och förskoleverksamhet byter 
arbete inför nytt läsår.
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Utbildningsnämnden

Måluppfyllelse

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

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall

Kommungemensamma 
mål Nämndens mål

Totalt antal: 5 9

Förväntad effekt för perioden uppnådd: 0 0

Arbete pågår: 5 9

Ej påbörjad: 0 0

Sammanställning måluppfyllelse - Prognos helår

Kommungemensamma 
mål

Nämndens mål

Totalt antal: 5 9

Målet uppfyllt 1 1

Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 4 8

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt 0 0

Strategiska inriktningar

Här växer människor och företag

Kommungemensamt mål:
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Barn- och ungdomsförvaltningen har identifierat ett antal prioriterade aktiviteter för att nå det 
kommungemensamma målet att utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar. 
Aktiviteterna handlar både om att långsiktigt arbeta för en hållbar miljö med fokus på bland ett 
arbete för en ökad andel ekologisk mat, samt aktiviteter för att uppnå miljöcertifiering. Arbetet 
innebär även aktiviteter för en långsiktigt hållbar arbetsmiljö utan kränkningar och 
diskrimineringar. Det handlar även om aktiviteter för att garantera IT-system som är långsiktigt 
hållbara som stöd till verksamhet och vårdnadshavare samt om åtgärder för att vara en attraktiv 
arbetsgivare som kan rekrytera och behålla den bästa personalen.

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium arbeta för en 
långsiktigt hållbar utveckling.

 Arbete pågår
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Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Nya riktlinjer för tilläggsbelopp 

I Vallentuna kommuns grundbelopp till skolorna ingår en generell ersättning för skolans stöd till 
barn i behov av särskilt stöd. Skolan ansvarar för att anpassa sin verksamhet så att varje elev kan 
delta och att de elever som är i behov av särskilt stöd får detta tillgodosett. Om rektor bedömer att 
en elev är i behov av extraordinära stödinsatser kan denne ansöka om tilläggsbelopp hos 
kommunen. Tilläggsbelopp kan från och med läsåret 2017-2018 i enlighet med gällande lag endast 
ansökas av fristående och utomkommunala skolor och förskolor.

Förvaltningen har genomfört informationsmöten om de nya riktlinjerna för alla fristående och 
utomkommunala aktörer. Kommunala rektorer och förskolechefer har också informerats. En 
arbetsgrupp bestående av representanter för de kommunala rektorerna samt medarbetare på 
förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta fram en egen modell riktat till de kommunala skolorna 
och förskolorna.

Riktlinjer och rutiner för att främja lika rättigheter och förebygga och åtgärda kränkande 
behandling 

Alla elever ska ha samma rättigheter och möjligheter till trygghet och lärande i skolan. Därför ska 
det enligt diskrimineringslagen och skollagen kontinuerligt pågå ett främjande och förebyggande 
arbete. Det främjande arbetet handlar om att främja ett gott skolklimat och allas lika rättigheter. 
Det förebyggande arbetet innebär att kartlägga risker och genomföra aktiviteter för att motverka 
diskriminering, trakasserier och kränkningar.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för att främja lika rättigheter samt förebygga 
och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på Vallentuna gymnasium. 
Förslaget är särskilt anpassat till de förändringar i diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 
januari 2017. Det innehåller också förslag på hur nämnd och förvaltning ska följa upp och stötta 
arbetet på ett mer systematiskt sätt än tidigare. Förslaget till riktlinjer redovisas för 
utbildningsnämnden den 18 maj.

Utbildning med utgångspunkt i den nya diskrimineringslagen har påbörjats. Den 24 januari deltog 
tre personal från gymnasiet i en utbildningsdag om lika rättigheter och möjlighet utifrån alla 
diskrimineringsgrunder. Totalt deltog cirka 50 personer från varje skolenhet samt de särskilda 
undervisningsgrupperna och mottagningsenheten för nyanlända elever (Optimus). Syftet med 
utbildningen var att öka kunskapen om hur skolan kan främja lika rättigheter för alla elever, med 
särskilt fokus på diskrimineringsgrunderna.

Översyn system med anledning av ny dataskyddsförordning

Nya dataskyddsförordningen, som ersätter personuppgiftslagen, träder i kraft 25 maj 2018. 
Förordningen ställer bland annat högre krav på dokumentation av system och 
informationssäkerheten i system som används i verksamheten. Medarbetare från förvaltningen har 
deltagit i kompetenshöjande insatser för att förbereda sig för arbetet för att få en förståelse för vad 
arbetet innebär och hur det ska planeras under 2017.

En attraktiv arbetsgivare

I arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare ser förvaltningen över olika delar som kan och 
behöver förbättras. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en god grund för rekrytering 
inom kommunen, därav ingår arbetet med VFU som en del i den kommande projektplanen. I mars 
bjöd förvaltningen in till en VFU-avslutnings- och rekryteringsträff för de VFU-studenter som den 
här terminen är ute på sin sista alternativt näst sista VFU-period i Vallentuna. Närvarande 
studenter var mycket positiva till träffen. Förvaltningen anordnar avslutningsträffar en gång per 
termin för att uppmärksamma de studenter som tar examen. Förvaltningen utökar nu träffarna till 
att mer medvetet, med hjälp av HR, berätta om Vallentuna som arbetsgivare.

Barn- och ungdomsförvaltningen deltog tillsammans med övriga förvaltningar på Framtidsmässan 
på Stockholms universitet den 6 april 2017. Syftet är att ge studenter möjligheter att träffa 
arbetsgivare inom offentlig sektor. Mässan är en möjlighet att lyfta fram Vallentuna kommun som 
en attraktiv arbetsplats och berätta om det viktiga arbete som utförs i kommunens verksamheter 
samt belysa kommunens utveckling kopplad till den nya riktningen.
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Barn- och ungdomsförvaltningen har bidragit till kommunens övergripande arbete med att ta fram 
ett så kallat arbetsgivarerbjudande (EVP, Employer Value Proposition). Kommunen har 
tillsammans med förvaltningen påbörjat arbetet genom att intervjua ett antal anställda inom olika 
personalkategorier för att på så sätt få fram varför de har valt Vallentuna kommun som 
arbetsgivare. Arbetet med EVP kommer att fortsätta under 2017.

Arbeta för minskad andel svinn 

Varje kökschef har som internt mål att minska mängden matavfall. Dock saknas för tillfället en 
hållbar och tillförlitlig uppföljningsmetod för mängd och typ av svinn. Diskussioner kring 
uppföljningsmetoder pågår därför tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) för att 
hitta en långsiktigt hållbar lösning på att mäta och följa mängden matavfall samt vilken typ av 
matavfall som är aktuell för mätning.

Arbeta för ökad andel ekologisk mat 

Vallentuna samarbetar med några andra Stockholmskommuner i en gemensam 
livsmedelsupphandling för skafferivaror som mjöl, konserver och pasta samt mejerivaror och 
djupfrysta varor. Vallentuna har också gjort två lokala livsmedelsupphandlingar; en fullsortiment 
ekologisk till fem förskolor och en för färskt kött, fågel och chark till kommunens alla storkök. Båda 
träder i kraft hösten 2017.

För att ständigt öka andelen inköpta ekologiska varor har kostenheten för 2017 ett internt mål att 25 
procent av alla varor ska vara ekologiska. Under januari till och med mars nåddes detta mål då 25 
procent av varorna var ekologiska.

Insatserna ovan är viktiga även för att kunna öka andelen produkter där hänsyn till god djuromsorg 
och miljö har prioriterats.

Miljöcertifiering

Arbetet med att bygga en organisation kring miljöfrågorna och miljöcertifieringen har påbörjats på 
förvaltningen. Varje skola ska också utse ett miljöombud. Aktiviteter till miljömålen och till 
miljöcertifieringen ska föreslås för nämnden i juni 2017.
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Bästa kommunen att bo och leva i

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

När det gäller det kommungemensamma målet om att Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet 
av hög kvalitet betyder det för utbildningsnämnden att både gymnasiet och den vuxenutbildning 
som erbjuds via Kunskapscentrum Nordost (KCNO) ska hålla en hög kvalitet både vad gäller 
trygghet och studiero. Det betyder också att undervisningen ska vara av hög kvalitet så att eleverna 
får en möjlighet att nå så höga resultat som möjligt. För att åstadkomma detta har en rad aktiviteter 
påbörjats både på förvaltningen och på Vallentuna gymnasium. När det gäller KCNO har det skett 
en förändring när det gäller upphandlingen där det under våren 2017 tagits fram ett 
samverkansavtal som underlag för ett auktorisationsförfarande istället för den traditionella 
upphandlingen. De kommuner som nu ingår i denna samverkan kring vuxenutbildningen gör detta 
för att bland annat kunna erbjuda en mer flexibel vuxenutbildning.

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium arbeta för att 
gymnasiet ska vara en attraktiv skola för regionens elever och lärare.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Kommunförbundet Stockholms Läns enkät till årskurs 2 

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) genomför årligen under vårterminen en 
enkätundersökning till elever i gymnasiets årskurs 2. I 2017 års undersökning svarade 92 procent 
(48 elever) av eleverna på Vallentuna gymnasium. År 2016 var svarsfrekvensen 75 procent (61 
elever) och året dessförinnan svarade 73 procent (74 elever). Högst andel positiva svar i år var det 
för påståendena "Jag är trygg på min skola" och " Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt" där 94 
procent instämde.

I genomsnitt svarade 87 procent att de kunde rekommendera sitt gymnasieprogram och 83 procent 
att de kunde rekommendera sin skola. I 2016 års enkät var motsvarande siffror 65 och 43 procent. 
Vid en undersökning av respektive program så är det mellan 80 och 100 procent som anger att de 
kan rekommendera sitt program med handel- och administrationsprogrammet i topp. Det är viktigt 
att ha i åtanke att det blir små grupper när svaren redovisas per program.
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Jämfört med 2016 har andelen positiva svar ökat på samtliga frågor. Den största ökningen ses på 
påståendet "Mina lärare hjälper mig att förstå vad jag ska göra för att förbättra mina studieresultat". 
I 2017 års undersökning instämmer 91 procent i detta jämfört med 47 procent 2016. I tabellen 
nedan ses de sex påståenden som har ökat mest jämfört med föregående år.

2017 2016

Mina lärare hjälper mig att förstå vad jag ska göra för 
att förbättra mina studieresultat 91 47

Jag kan rekommendera min skola till andra elever 83 43

Det är en positiv stämning på min skola 83 52

Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min 
skola 70 39

Jag är nöjd med skolans arbete mot mobbning 78 48

I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet i form 
av t.ex. föreläsare 76 59

Jämfört med resultatet för Stockholms län så visar Vallentunas resultat en högre andel positiva svar 
på samtliga påståenden.

Arbetet som ligger bakom detta förbättrade resultat startade redan i augusti 2015. Då gjorde 
gymnasiets ledningsgrupp tillsammans med elever och lärare en analys om vilka åtgärder som 
behövdes sättas in utifrån det årets enkät som visade på låga siffror för samma frågor. Hörnstenarna 
i förändringsarbetet har varit att fokusera på undervisningens kvalitet samt att stärka förebyggande 
och främjande insatser med elevernas utveckling och lärande i centrum. Det har även varit fokus på 
att skapa en "vi-känsla" på skolan och att stärka värdegrundsarbetet. Elevråd, lärare och ledning har 
tillsammans aktivt arbetat med åtgärderna sedan dess och det är resultaten av dessa som syns i 
enkätsvaren. Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet kommer gymnasiet att fortsätta att 
arbeta för att eleverna fortsatt ska känna att de får ta del av en bra undervisning i en trygg miljö.

Profiler

Gymnasiet fortsätter arbetet med utökade profiler där även IK Frej ingår i samarbetet med 
Vallentuna Innebandyklubb.

Utvärdering av frukostprojektet 

Frukostsatsningen startade efter att resultatet på en måltidsenkät 2015 visade att 40 procent av de 
elever i årskurs 8 som svarat på enkäten inte åt frukost inför skoldagen. Som en del i arbetet för att 
bli en attraktiv skolkommun är frukostserveringen ett projekt under vårterminen 2017 för årskurs 6 
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till 9 samt gymnasiet i kommunal regi. Utvärdering samt beslut om fortsatt arbete sker i 
huvudmannaledningsgruppen under 2017.

Klagomålshantering

Alla huvudmän ska ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om klagomålet 
visar att det finns brister i verksamheten ska nödvändiga åtgärder genomföras (4 kap. 7-8 § 
skollagen). Inkomna klagomål och synpunkter ger därför Vallentuna kommun möjlighet att 
förbättra verksamheten. Nya riktlinjer och rutiner utarbetas på förvaltningen för att 
klagomålshanteringen ska bli ett mer verkningsfullt redskap i huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete.

Ansökningar till gymnasiet

I den första sökomgången inför läsåret 2017-2018 hade 38 elever, motsvarande 9 procent, av 
kommunens folkbokförda elever sökt sig till Vallentuna gymnasium. 2017 års första sökomgång 
följer samma mönster som åtminstone de två senaste åren. Det vill säga att gymnasieskolor i Täby 
har varit de tre populäraste valen och Vallentuna gymnasium har varit det fjärde. Andelen 
folkbokförda som sökte till Vallentuna gymnasium var sju procent förra året och 12 procent året 
dessförinnan. Det motsvarar 33 respektive 46 elever.

Totalt var det 55 sökande till Vallentuna gymnasium oavsett folkbokföringsort. Av dessa var det 45 
pojkar och 10 flickor. De populäraste programmen var bygg- och anläggningsprogrammet följt av 
samhällsvetenskapsprogrammet med 16 respektive 15 sökanden. Förra året var det 54 sökande och 
då var fordons- och transportprogrammet populärast följt av bygg- och anläggning. Årets första 
sökomgång till Vallentuna gymnasium skiljer sig från de två senaste åren i det att fordon- och 
transportprogrammet inte ligger i topp. Fordon- och transport samt bygg- och anläggning hade flest 
sökande inför läsåren 2015-2016 och 2016-2017.

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium arbeta för att 
eleverna vid Vallentuna gymnasium ska nå höga resultat.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

PRIO

PRIO (planering, resultat, initiativ, organisation) handlar om att skapa en skolorganisation som 
jobbar med ständiga förbättringar. PRIO utgår från slutsatserna i McKinseys & Companys rapporter 
om framgångsrika skolsystem samt aktuell forskning om vad som påverkar elevers studieresultat. 
PRIO-arbetet syftar till att, utifrån kartläggning av verksamheten, utforma och implementera nya 
arbetssätt och processer. Förändringsarbetet genomförs av personal och skolledning med stöd av 
processledare från förvaltningen. Den 1 februari 2017 presenterades kartläggningen och de 
prioriterade utvecklingsområdena på Vallentuna gymnasium. Kartläggningen har bestått av 
mötesobservationer, djupintervjuer av all personal, enkät och tidslogg. De prioriterade 
utvecklingsområdena har personal och skolledning arbetat med i grupper under fyra tillfällen och 
resultatet av arbetet presenteras den 27 april 2017 på gymnasiet. Personalen har arbetat fram 
genomförbara förslag till förändring och detta ska testas i verksamheten under 2017. Det är rektor 
och skolledning som leder och äger PRIO-processen framöver.

Systematiskt kvalitetsarbete

Arbetsgruppen för att samla det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt att träffas under våren 
2017. Gruppens uppdrag är att ta fram ett årshjul som samlar viktiga tidpunkter för insamling och 
analys för åtgärd av olika data kring såväl resultat och enkäter om trivsel som statistik kring 
frånvaro med mera. Kopplat till årshjulet tar förvaltningen fram en rutin för att beskriva det 
systematiska kvalitetsarbetet, syftet med olika insamlingar och hur data analyserar och leder till 
prioriterade åtgärder som sedan följs upp. Årshjulet beräknas vara klart under sommaren och 
rutinen färdigställs efter detta. Arbetsgruppen har bestått av representanter från både förvaltning, 
skolor och förskolor.
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Introduktionsprogrammen

När det gäller introduktionsprogrammen har gymnasiet arbetat mer strukturerat för att hitta 
individuella lösningar för enskilda individers behov. Detta har exempelvis gjorts genom att erbjuda 
heltidspraktik och ökat samarbetet mellan lärarna på introduktionsprogrammet med Oasen, som är 
den verksamhet på gymnasiet som arbetar med elever med särskilda behov. De har bland annat 
genomfört studiebesök på andra verksamheter i andra kommuner (en kommunal och en 
fristående), samt deltagit i riktad kompetensutveckling för att möta elevernas behov. När det gäller 
språkintroduktion har gymnasiet intensifierat arbetet med andra aktörer som exempelvis 
socialtjänst, boenden, familjehem samt HVB-hem. Detta särskilt med anledning av att det är många 
elever på språkintroduktion som mår psykiskt dåligt på grund av asylprocessen.

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar i samverkan för att en attraktiv vuxenutbildning 
bedrivs för regionens elever och lärare.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Auktorisation och samverkansavtal

Vallentuna kommun delar ansvaret med att ordna vuxenutbildningen med våra närmsta grannar; 
Täby, Österåker, Vaxholm och Danderyd genom samarbetet i Kunskapscentrum Nordost (KCNO) 
som har ett kansli i Täby.

Under 2016 påbörjades ett arbete med att gå från upphandling till auktorisation och i slutet av 2016 
beslutade utbildningsnämnden att Vallentuna ska vara delaktiga i arbetet med auktorisation. Efter 
detta har ett arbete med att formulera ett samverkansavtal mellan medverkande kommuner pågått 
och avtalet skrevs slutligen under i april 2017 av samtliga deltagande kommuner.

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar i samverkan för att eleverna inom vuxenutbildningen 
ska ha en hög måluppfyllelse.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Förvaltningen fortsätter att noggrant följa upp och analysera de sammanställningar som KCNO gör 
vad gäller betyg och antal studerande samt även de verksamhetsbesök som KCNO genomför hos 
utbildningsanordnarna. Nästa rapportering från KCNO är efter halvårsskiftet 2017 och resultaten 
från denna återspeglas i utbildningsnämndens delårsrapport.



Samtliga nämnder, Tertialrapport januari-april 2017 67(159)

Fler och växande Vallentunaföretag

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

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

En prioriterad satsning under 2017 är att utöka samarbetet med lärosäten och ett sådant arbete har 
också påbörjats under våren 2017. En annan aktivitet är att genom att erbjuda folkhögskola som 
alternativ kunna vidga möjligheterna för nyanlända elever att hitta kompletterande studievägar när 
språkintroduktionen inte är ett alternativ. Förvaltningen har även ingått i det kommunövergripande 
projektet "Förenkla helt enkelt" samt i arbetsgruppen "Entreprenörskapsakademin", där även 
Vallentuna gymnasium ingår. Gymnasiet har även inlett ett arbete med Ungt Företagande (UF) för 
att uppmuntra entreprenöriellt lärande och företagande.

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium kontinuerligt 
utveckla samarbetet med företag, organisationer och föreningar samt institutioner inom högre 
utbildning.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Utvecklat samarbetet med vissa lärosäten

För att erbjuda en god verksamhet krävs att förvaltningen och dess enheter är insatta i den 
utveckling som sker på lärosäten gällande lärar- samt studie- och yrkesvägledarutbildning (SYV). 
Syftet med att ha och utveckla samarbete med lärosäten är att bibehålla och höja kompetensen hos 
medarbetare. Vi har idag ett samarbete med lärosäten genom den verksamhetsförlagda delen av 
lärarutbildningen. I januari 2017 startade barn- och ungdomsförvaltningen en handledarutbildning 
på 7,5 högskolepoäng i samarbete med Stockholms universitet. Handledarutbildningen riktar sig till 
grund- och ämneslärare och syftar till att kvalitetssäkra handledning av lärarstudenter. 23 lärare 
träffas under sju tillfällen i Vallentuna under ledning av kurslärare från barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. SYV-enheten deltar med en 
representant på SYV-programmets programråd på Stockholms universitet. På programrådet 
diskuteras professionen, dess utveckling och framtid. SYV-enheten planerar för att delta i 
Skolverkets uppdragsutbildning "Studie- och yrkesvägledning i en ny tid".

"Förenkla helt enkelt" 

Vallentuna kommun driver i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) ett projekt 
som kallas ”Förenkla helt enkelt”. Projektet som även andra kommuner i Sverige deltagit i, handlar 
om att kommunen identifierar vad som görs bra och vad som går att utveckla för att förbättra 
företagsklimatet i kommunen. Syftet är i första hand att identifiera samt initiera projekt och 
aktiviteter som kopplar mot målet att förenkla för företag att etablera sig, samt bedriva verksamhet, 
i Vallentuna. För de förvaltningar som arbetar direkt mot kund har syftet utvidgats till att inkludera 
sådana aktiviteter som gör att kommuninvånare upplever en förenklad och förbättrad kontaktyta 
mot kommunen och därigenom upplever en ökad servicegrad.

Folkhögskolespåret 

Folkhögskolespåret är benämningen på ett projekt som startade i augusti 2012 och då riktades till 
Skåne län. Syftet var att ”möjliggöra att folkhögskola blir en alternativ väg för ensamkommande 
ungdomar”.
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Avsikten med Folkhögskolespåret att vidareutveckla och implementera folkhögskolan som ett 
alternativ för ensamkommande ungdomar i åldern 18 till 21 år. Därigenom får ungdomarna en 
ytterligare möjligheter till utbildning, boende, socialt stöd, språkinlärning, nätverkande och en 
början på etablering på arbetsmarknaden. Insatsen ska stärka folkhögskolorna som flyktingguider 
och aktörer för integrationsarbete i civilsamhället för att underlätta de ensamkommande elevernas 
etablering i samhället. Modellen är inte tänkt att ersätta språkintroduktion på gymnasiet utan ska 
ses som ett komplement till de elever som är i behov av en annan skolform.

Ekerö kommun har beviljats projektmedel från Länsstyrelsen för att driva projektet 
Folkhögskolespåret i Stockholms län under 2017 och har anställt en projektledare för detta arbete. 
Denna person kommer att fungera som en resurs för fler kommuner och folkhögskolor i regionen 
för att sprida kunskap och förankra modellen, samt göra en ”Stockholmsmodell”.

Många av kommunens ensamkommande elever är placerade i en annan kommun. Under våren 2017 
påbörjades en inventering av vilka elever på Vallentuna gymnasium som kan tänkas behovsmässigt 
tillhöra ovan nämnda målgrupp och som är folkbokförda här. Ett första möte med den regionala 
projektledaren och socialförvaltningen hölls i slutet av mars. Nästa steg är att ta reda på mer om 
vilka elever som kan vara aktuella och därifrån arbeta vidare.

Entreprenörskap

Vallentuna gymnasium deltar i en kommunövergripande arbetsgrupp, Entreprenörskapsakademin, 
där även förvaltningen är representerad. Akademin är ett kompetensprojekt för entreprenörer och 
företagare i Vallentuna kommun där inledande möten har hållits under våren 2017.

Vallentuna gymnasium har initierat och tillsatt en arbetsgrupp i syfte att öka andelen elever i 
gymnasium och grundskola som får möjlighet att utvecklas inom entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande i samarbete med Ung Företagsamhet (UF). Under våren 2017 har 
arbetsgruppen träffat UF och tagit fram förslag på aktiviteter för att åstadkomma denna utveckling. 
För gymnasiets del innebär det att elever på språkintroduktion läsåret 2017-2018 kommer att få 
möjlighet att starta UF-företag.
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Närmare till allt

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Antalet elever i åldrarna 16 till 18 år kommer enligt prognosen att uppgå till 1 519 stycken år 2027 
jämfört med 1 192 stycken den 31 december 2016. För utbildningsnämnden handlar detta 
kommungemensamma mål om att kunna erbjuda en attraktiv utbildning för denna växande 
elevskara genom att erbjuda nationella och internationella utbyten och samarbeten när det gäller 
gymnasieeleverna. När det gäller studerande på vuxenutbildningen handlar det om att erbjuda 
utbildningar som eleverna efterfrågar och där möjligheter till anställning finns.

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium kontinuerligt 
arbeta för att underlätta nationella och internationella samarbeten till nytta för så många 
individer som möjligt.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

En grupp elever som läser engelska 7 på gymnasiet har varit på studieresa i Dublin och Belfast. 
Eleverna och lärarna som var där blev senare också inbjudna till den irländska ambassaden i 
Stockholm. Efter hemkomsten har eleverna sedan presenterat resan för övriga lever på en 
gemensam samling på gymnasiet. Samma elever kommer även att hålla en så kallad "talk show" vid 
ett planerat besök från USA i maj månad.

Elever i årskurs 3 som läser samhällsvetenskapliga och ekonomiska programmen har varit i Krakow 
på studieresa och en grupp elever från årskurs 1 samhällsvetenskapligt och ekonomiskt program har 
genomfört en studieresa till Spanien.

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska inom vuxenutbildningen i samverkan erbjuda studieformer 
för största möjliga flexibilitet baserad på den studerandes behov.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Elevernas behov av flexibilitet inom vuxenutbildning

Barn- och ungdomsförvaltningen ska enligt nämndens verksamhetsplan inom vuxenutbildningen i 
samverkan erbjuda studieformer för största möjliga flexibilitet baserad på den studerandes behov.

Under våren 2017 har ett arbete med att samla in statistik över vad våra medborgare söker påbörjats 
för att bättre kunna fånga upp hur detta behov ser ut. Arbete fortgår under året.
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God ekonomisk hushållning

Kommungemensamt mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Under första delen av 2017 har arbetet med att se över resursfördelningsmodellen när det gäller 
tilläggsbelopp, lokaliseringsersättning och strukturersättning påbörjats. Samverkan bedrivs med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kulturförvaltningen gällande lokalutnyttjande.

Nämndens mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Nämnden har antagit nya riktlinjer för hanteringen av tilläggsbelopp och de fristående 
verksamheterna har informerats om dessa. Samtidigt har forum skapats för diskussioner och 
delaktighet angående fördelning av resurser för barn och elever i behov av särskilt stöd. Med en 
rättssäkrare handläggning av tilläggsbeloppen följer en effektivare hantering av nämndens resurser.

Det saknas tydliga rutiner för hur förvaltningen ska följa upp hur medlen för strukturersättningen 
kopplas mot effekterna av fördelningen. Arbetet med att ta fram sådana rutiner har endast 
påbörjats.

Inom uppdraget det kommunala aktivitetsansvaret finns ett behov av att utveckla samarbetet med 
Arbetsförmedlingen. Många av kommunens unga mellan 16-19 som inte går gymnasiet har en vilja 
att börja arbeta. Vallentunas lokala arbetsförmedlingskontor är stängt och våra folkbokförda är 
hänvisade till kontoret i Täby.

I februari 2017 höll arbetsmarknadsavdelningen ett möte för alla som arbetar med "Unga utan 
sysselsättning". Dessa möten är tänkta att hållas ett par gånger per år. På detta möte var 
arbetsförmedlingen representerade och de presenterade att deras uppdrag var att vara ute mer i 
kommunerna. Mer exakt är ännu ej bestämt men diskussion pågår med 
arbetsmarknadsavdelningen om hur arbetet ska utformas framöver och först efter det kan ett mer 
konkret arbete påbörjas.
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Styrkort

Sammanfattning av nämndens nyckeltal Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Kund/invånare

Andelen elever i åk 2 som kan rekommendera sin skola 83 %  43 %  46 % 

Andelen elever i åk 2 som är trygga 94 %  84 %  70 % 

Andelen elever i åk 2 som upplever studiero på lektionerna 67 %  38 %  36 % 

Andelen studerande inom KCNO som kan rekommendera sin skola  87 %  89 % 

Verksamhet

Andelen förstahandssökande till Vallentuna gymnasium 9 %  7 %  12 % 

Andelen elever med yrkesexamen i åk 3 u.s.  68 %  76 % 

Andelen elever med högskolebehörighet i åk 3 u.s.  78 %  68 % 

Genomsnittlig betygspoäng i åk 3, yrkesprogram u.s.  12,0  12,7 

Genomsnittlig betygspoäng i åk 3, högskoleförberedande program u.s.  12,6  13,0 

Andel studerande inom grundläggande vuxenutbildningen med 
godkända kursbetyg u.s.  84 %  92 % 

Andel studerande inom gymnasiala vuxenutbildningen med 
godkända kursbetyg u.s.  82 %  85 % 

Andel av kommuninvånarna i åldern 16-20 år som deltar i 
organiserad verksamhet, studerar, arbetar eller har praktikplats u.s.  87 %  u.s. 

Miljö

Andel inköpa ekologiska livsmedel 25 % 20 % 15 %

Ekonomi

Utbildningsnämndens resultat, mnkr - 9 624 1 859

Positivt ekonomiskt resultat - fast rambudget - Ja Ja

Positivt ekonomiskt resultat - resultatenhet - Ja Nej

Positivt ekonomiskt resultat - volymstyrd peng - Nej Ja

Medarbetare

Sjukfrånvaro 6,8 % 7,4 % 5,5 %

Könsfördelning, andel män 47 % 47 % 47 %
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Analys - Kund/Invånare

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Andel elever i åk 2 som kan rekommendera sin skola 83 % 43 % 46 %

Andel elever i åk 2 som är trygga 94 % 84 % 70 %

Andel elever i åk 2 som upplever studiero på 
lektionerna 67 % 38 % 36 %

Andel studerande inom KCNO som kan rekommendera 
sin skola * 87 % 89 %

* Statistik för KCNO rapporteras i delårsberättelsen 2017.

Kommentar

För mer information kring enkäten som är gjord i gymnasiets årskurs 2, se nämndmålet "Barn- och 
ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium arbeta för att gymnasiet ska 
vara en attraktiv skola för regionens elever och lärare".

Analys - Verksamhet

Prognos 
2017

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Antal elever i Vallentuna gymnasium 315 315 323

varav folkbokförda i andra kommuner 87 80 79

Andel förstahandssökande till Vallentuna gymnasium 9 % 7 % 12 %

Andel elever med yrkesexamen i åk 3 u.s. 68 % 76 %

Andel elever med högskolebehörighet i åk 3 u.s. 78 % 68 %

Genomsnittlig betygspoäng åk 3, yrkesprogram u.s. 12,0 12,7

Genomsnittlig betygspoäng åk 3, 
högskoleförberedande program u.s. 12,6 13,0

Andel studerande inom grundläggande 
vuxenutbildningen med godkända kursbetyg u.s. 84 % 92 %

Andel studerande inom gymnasiala vuxenutbildningen 
med godkända kursbetyg u.s. 82 % 85 %

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

u.s. 87 % u.s.

Kommentar

Betygssammanställningar gymnasiet samt resultat vuxenutbildningen redovisas i senare rapport 
och markeras här som uppgift saknas (u.s.)
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Analys - Miljö

Prognos 
2017

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Andel inköpta livsmedel på kostenheten 25 % 25 % 20 % 15 %

Kommentar

Arbetet med att skapa en organsiation för miljöarbetet pågår och miljöombud ska utses på enheten. 
Aktiviteter till miljöcertifieringen kommer att presenteras för nämnden i juni 2017.

Andelen inköpta livsmedel på kostenheten har nått sitt mål och ska nu bibehållas inom ramen för 
budget för livsmedelsinköp.

 

Analys - Ekonomi 

Sammanfattning

Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande 31,3 mnkr, en resultatenhet som 
är intäktsfinansierad samt en budget för gymnasieskolpeng som omfattar knappt 121 mnkr. Den 
budget som ligger för gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på befolkningsprognoser.

Prognosen för utbildningsnämndens fasta ram och för resultatenheten Vallentuna gymnasium är en 
ekonomi i balans.

Prognosen för gymnasieskolpengen är ett underskott om 10,8 mnkr. Prognosen är osäker och 
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.

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2017

Avvikelse 
prognos 

2017

Avvikelse 
2016

Avvikelse 
2015

Utbildningsnämnden 3,9 31,3 0 9,6 1,9

UN resultatenhet -3,2 0 0 0,5 -1,8

Gymnasieskolpeng 0 120,9 -10,8 -7,3 3,0
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Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2017

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2017

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2016

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2016

TOTALT

K 31,3 8,7 31,9 29,2 9,4 26,4

I 0 -0,6 -0,6 0 -0,1 -5,8

N 31,3 8,1 26 % 31,3 0 29,2 9,3 32 % 20,6

Nämnd och förvaltning

K 1,7 0,1 1,7

I 0 0 0

N 1,7 0,1 6 % 1,7 0

Huvudmannen (KCNO)

K 8,6 2,0 7,8

I 0 -0,2 -0,2

N 8,6 1,8 20 % 7,6 1,0

Resurscentrum

K 21,0 6,6 23,0

I 0 -0,3 -1,0

N 21,0 6,3 30 % 22,0 -1,0

K

I

N

K

I

N

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

Kommentar

Budgetramen för utbildningsnämndens fasta ram, inklusive Kunskapscentrum Nordost (KCNO), 
uppgår till 31,3 mnkr. Prognosen för den fasta ramen är en budget i balans.

KCNO visar ett lägre utfall än förväntat efter de första fyra månaderna 2017 på grund av vikande 
elevsiffror. Trenden från senare delen av 2016 håller därmed i sig och detta gäller även för de andra 
kommunerna i samverkan. Prognosen för KCNO är ett mindre överskott om 1,0 mnkr.

Resurscentrum innehåller bland annat budgetposterna stödverksamhet och tilläggsbelopp för 
grund- och särskola. Stödverksamheten prognostiserar ett mindre underskott om 1,0 mnkr vilket 
beror på högre personalkostnader på förvaltningen.
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UN resultatenhet

Verksamhet 
(tkr)

Ing. 
värde 

sparande 
i eget 

kapital

Budget 
2017

Bokfört 
periode

n
%

Avvikelse 
mot 

budget 
2017

Budget 
2016

Bokfört 
period

en
% Bokslut 

2016

662 Vallentuna gymnasium

K 42,6 15,8 37 % 36,6 13,8 38 
%

43,4

I -42,6 -16,0 38 % -36,6 13,9 38 
%

43,9

N -3,2 0 -0,3 0 0 -0,1 -0,5

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse UN resultatenhet

Antalet elever på främst introduktionsprogrammet språkintroduktion är snabbt föränderliga och 
svåra att prognostisera. Gymnasiet ser en minskning av dessa elever under hösten vilket gör att 
organisationen kommer att behöva anpassa sina kostnader efter förväntade lägre intäkter. 
Vallentuna gymnasium prognostiserar därmed en budget i balans.

Gymnasieskolpeng summering

Tkr Budget 
2017

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2017

Avvikels
e mot 

budget 
2017

Budget 
2016

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2016

Gymnasieskolpeng summering

K 124,2 46,0 138,0 124,3 43,5 132,3

I -3,3 -3,2 -6,3 -3,3 -1,3 -4,0

N 120,9 42,8 35 % 131,7 -10,8 121,0 42,2 35 % 128,3

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse gymnasieskolpeng

Budgetramen för gymnasieskolpengen uppgår till 120,9 mnkr. Gymnasieskolpeng betalas ut till 
folkbokförda elever som går i kommunens egen gymnasieskola, samt till kommunala och fristående 
gymnasieskolor 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. En årlig programprislista är gemensam för alla i 
samarbetet. Utfallet efter de fyra första månaderna 2017 ligger över riktvärdet på 33 procent.

Budgeten för gymnasieskolpengen baseras på befolkningsprognosen april 2016, men sedan dess har 
det skett förändringar i omvärlden. I och med flyktingsituationen har antalet elever på 
introduktionsprogrammet språkintroduktion ökat kraftigt under läsåret 2016-2017. Statsbidragen 
kompenserar delvis för de ökade kostnaderna, så länge eleverna är asylsökande. Om och när de får 
permanent uppehållstillstånd blir de kommunens egna elever, vilket medför att statsbidraget 
upphör. Detta kan komma att påverka resultatet negativt. Intäkterna från Migrationsverket ger en 
förväntad intäkt om 3,0 mnkr. Detta är dock fortfarande mycket osäkert då handläggningstiden hos 
Migrationsverket är upp till ett år. Det prognostiserade underskottet är 10,8 mnkr på grund av 
högre elevantal än budgeterat, både inom och utanför kommunen.
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Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 
2017

Bokfört 
perioden % Prognos 

2017
Avvikelse mot 

budget

Totalt (mnkr)

Investeringar 
Utbildningsnämnden

0,5 0 0,5 0

Kommentar

Prognosen för 2017 är att delar av investeringsanslaget kommer att användas för ombyggnation av 
gymnasiets entré.
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Analys - Medarbetare

Från och med 2017 baseras nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald 
på samtliga medarbetare med månadslön oavsett anställningsform. Detta att jämföra med redovisat 
resultat för helår 2015 och 2016, då det enbart baserades på medarbetare med en 
tillsvidareanställning.

Personal

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Antal anställda 58 53 47

Varav tillsvidareanställda 52 n/a n/a

Antal årsarbetare 52,5 49 44

Medelålder 42,8 45,0 46,5

Medellön (tkr) 35,9 35,2 33,8

Medianlön (tkr) 35,5 34,6 32,8

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

Samtliga medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 76,7 % 71,2 % 67,6 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 1,9 % 4,8 % 6,3 %

Kvinnor 11,4 % 9,8 % 4,7 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 0,9 % 1,5 % 0,0 %

30 - 49 år 3,8 % 6,1 % 5,8 %

50 år och äldre 16,3 % 10,9 % 5,3 %

Samtliga 6,8 % 7,4 % 5,5 %

Personalomsättning

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Tillsvidareanställda medarbetare 1,9 % 15,4 % 10,9 %

Jämställdhet och mångfald

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Anställda, andel män 47 % 47 % 47 %

Kommentar

Att medelåldern har sjunkit beror på att även visstidsanställda finns med i beräkningen.

Ett fåtal långtidssjukskrivna medarbetare på en liten förvaltning påverkar det procentuella utfallet.

Personalomsättningen förväntas öka under året då många inom skolverksamhet byter arbete inför 
nytt läsår.
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Fritidsnämnden

Måluppfyllelse

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

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall

Kommungemensamma 
mål Nämndens mål

Totalt antal: 5 10

Förväntad effekt för perioden uppnådd:

Arbete pågår: 5 10

Ej påbörjad:

Sammanställning måluppfyllelse - Prognos helår

Kommungemensamma 
mål

Nämndens mål

Totalt antal: 5 10

Målet uppfyllt 5 10

Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt

Strategiska inriktningar

Här växer människor och företag

Kommungemensamt mål:
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Arbetet med miljöcertifiering har startat igång under perioden. Utbildning i miljöcertifiering har 
genomförts. 2015 genomfördes en miljöutredning i kommunen. I den framgår hur förvaltningen 
påverkar miljön. Aktiviteter och nyckeltal för att minska miljöpåverkan har tagits fram.

I syfte att inspirera och underlätta för kommunens företag och invånare att agera hållbart bidrar 
nämnden med lokaler och kompetens för olika typer av event och arrangemang.

Nämndens mål:
Fritidsnämnden ska bidra till att Vallentuna ska vara en långsiktigt hållbar kommun.

 Arbete pågår
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Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Ungdomsenheten

Inköp av eko, fairtrade och närproducerade varor ökar kontinuerligt. Inköpen av färdiga produkter 
minskar, då utbudet av egentillverkade varor ökat.

Idrott och friluftsenheten

Enheten har gjort en översyn av avfallshanteringen. Miljöombud har utnämnts för att delta i 
nämndens miljögrupp för det fortsatta ISO certifieringsarbetet. Enheten arbetar med att se över 
inköp och avtal.

En kontroll av alla fritidsanläggningar har genomförts och en underhållsplan är upprättad. En ny 
underhållsplan har tagits fram i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Enheten bidrar till en mer hållbar utveckling genom att bistå med lokaler när privatpersoner och 
föreningar behöver lokaler till exempelvis loppis, vilket bidrar till återbruk.

Nämndens mål:
Fritidsnämnden ska utveckla arbetet med trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, integration och 
delaktighet för kommunens invånare, föreningar och besökare.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Ungdomsenheten

En undersökning gällande tillgänglighet har gjorts på klubb Cosmos. Besökarna har tillfrågats om 
öppettider och därefter kommit med synpunkter och förslag på eventuella förändringar.

Idrott och friluftsenheten

En jämställdhetskartläggning pågår för att se över hur nämndens resurser, bidrag och satsningar 
kan fördelas på ett jämställt sätt.

Kommunen förmedlar kontakter och information till och från föreningsliv för att utveckla och stötta 
integrationsarbetet i föreningarna. Till detta har integrationsbidrag sökts. Nämnden har avsatt tid 
för att utveckla och stötta integrationsarbetet i föreningarna.

Förvaltningen deltar i uppbyggnad av en kommunal samverkan kring integrationsfrämjande 
insatser. Arbetet innebär till exempel att förmedla kontakter och information till och från 
föreningsliv. Det innefattar även att organisera en särskild dag för nyanlända där de får möjlighet 
att se och få information om kommunens idrotts- och fritidsaktiviteter.
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Bästa kommunen att bo och leva i

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

För att kunna hålla en hög kvalitet satsar nämnden på nära dialog med föreningsliv, aktiva 
ungdomar och föräldrar. Genom samtal och information kan verksamheten hålla sig uppdaterad om 
vad invånarna har för önskningar och behov. Därför har en ny app tagits fram inom 
ungdomsarbetet, informationsmöten hålls för föräldrar och närvuxna samt föreningsdialogsträffar 
organiseras för att underlätta dialoger mellan parterna. Samverkan är viktig för att skapa en 
helhetsbild av verksamheterna och brukarnas behov.

Nämndens mål:
Fritidsnämnden sätter Vallentuna på kartan med en stark fritidsprofil och med marknadsföring 
brett av fritidsutbudet.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Ungdomsenheten

En ny app, ung i Vallentuna, har tagits fram och lansering av den har påbörjats. En testgrupp med 
ungdomar kommer att använda appen, för att sedan utvärdera för- och nackdelar med den. Appen 
riktar sig till ungdomar och ska vara en bra kanal för information gällande vad ungdomar kan göra i 
Vallentuna.

Idrott och friluftsenheten

Ett Aktiv fritidsmöte planeras på uppdrag av nämnden och kommer genomföras i maj, temat är 
kommunikation och marknadsföring. Syftet är att förvaltningen ska kunna ta fram en aktuell 
kommunikationsplan och att föreningarna ska få information om hur de kan få hjälp med att 
marknadsföra sig genom lämpliga kanaler till exempel kommunens webbplats, Upplev Vallentuna.

För att inspirera medborgare till fritidsaktiviteter och friluftsliv arbetar enheten med planering och 
förberedelser inför Idrottens dag i augusti. Ett valborgsfirande har även genomförts i samarbete 
med föreningar.

I strävan att bidra till att kommunen ska bli en av de bästa skolkommunerna där hälsa och rörelse 
är en naturlig del i skolan, bidrar nämnden i förberedelser kring en kultur- och idrottssatsning. För 
enhetens del innebär arbetet att bistå med lokalytor, kontakter med föreningar och kompetens inom 
området.

Nämndens mål:
Fritidsnämnden ska arbeta med verksamhetsutveckling genom täta dialoger med föreningar och 
innevånare.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Ungdomsenheten
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Ett föräldramöte har genomförts på Nova. Där fanns möjligheten för föräldrar att träffa personal 
och enhetschef, för att ställa frågor kring Novas verksamhet.

Ungdomsenheten har genomfört ett öppet hus tillsammans med representanter från polis, 
socialtjänst, ungdomsmottagningen, kulturförvaltningen med flera. Syftet var att visa på bredden av 
det ungdomsarbete som finns i Vallentuna kommun.

Idrott och friluftsenheten

Fritidsförvaltningens föreningssamordnare och lokalstrateg besöker under året alla kommunens 
föreningsstyrelser för att underlätta framtida dialoger och skapa ett nära samarbete och nätverk.

Fritidsnämnden bjuder in till "Aktiv fritid möte" för föreningar med barn och ungdomsverksamhet. 
Nämnden planerar att genomföra arrangemanget i maj. Syftet är att förbättra dialog och samverkan 
men också att omvärldsbevaka vad som händer i kommunens föreningsliv.



Samtliga nämnder, Tertialrapport januari-april 2017 82(159)

Fler och växande Vallentunaföretag

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

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Med avsikt att hjälpa företagare, föreningar och medborgare att växa och utvecklas arbetar 
nämnden med förebyggande trygghetsarbete för undomar och vuxna. En aktiv fritid bidrar både till 
hälsa och till trygg tillvaro. Nämnden satsar på utbildning för personalen inom området psykisk 
ohälsa bland unga, så att de kan möta ungdomarna på ett professionellt sätt i förebyggande arbete.

Nämndens mål:
Fritidsnämnden ska skapa goda förutsättningar för att människor, föreningar och företag i 
gemenskap ska kunna växa ännu mer.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Ungdomsenheten

Enhetschef och delar av personalgruppen medverkar kontinuerligt i arbetet med nätverksgruppen 
"Tryggare Vallentuna". Personal från socialtjänst och skola tillhör nu också gruppen, vilket har 
skapat möjligheter för en ännu bättre samverkan för ungdomsenheten.

Storstockholms brandförsvar kommer, genom Vallentuna brandstation, utbilda enhetens personal i 
suicidprevention. Syftet är att öka kunskapen i frågan då den psykiska ohälsan, enligt socialtjänsten, 
har ökat markant.

Idrott och friluftsenheten

Under perioden har en kartläggning kopplat till befolkningsprognosen genomförts för att säkerställa 
framtida fritidsbehov. Detta tydliggörs och presenteras i kommande Lokalresursplan 2018-2025 
under våren.

Förutsättningar har skapats för näringslivet att anordna aktiviteter i kommunens anläggningar, 
bland annat för barn på skolloven. Exempelvis har lovkul, ishallsloppis och danskvällar med 
liveband anordnats.

Under våren har två föreningar nattvandrat kontinuerligt.
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Närmare till allt

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

För att aktivt bidra till en växande storstadsregion arbetar nämnden med dialog med ungdomar och 
föräldrar om bästa utbud. Resurser har även satsats på att möjliggöra olika former av vintersport 
och spontanidrott för allmänheten.

Nämnden samarbetar dock med andra kommuner för att möjliggöra ett så brett utbud som möjligt. 
Samarbete inom friidrotten har påbörjats men är fortfarande i startskedet.

Nämndens mål:
Fritidsnämnden bidrar till att Vallentuna är en attraktiv kommun för alla.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Ungdomsenheten

I mars hölls ett gårdsmöte tillsammans med 53 ungdomar. Där diskuterades aktiviteter, 
arrangemang, regler och förhållningssätt. Till följd av gårdsmötet hölls även ett föräldramöte, där 
föräldrar och andra nära vuxna fick möjligheten att ta del av ungdomarnas förslag och synpunkter.

Renovering av Novas skatehall har påbörjats och förslag på förbättringar kommer att tas fram 
tillsammans med de ungdomar som nyttjar hallen.

Idrott och friluftsenheten

Fritidsnämnden bidrar i förstudien av projektet "bästa skolkommun" som handlar om 
idrottssatsning i skolan. Främst handlar det om att bidra med Idrotts- och föreningskompetens, så 
att kommunen får ett helhetsgrepp om hur en idrottssatsning kan påverka omgivningen. Det 
handlar också om att bidra med kompetens så att satsningen ska bli så optimal som möjligt.

Förutsättningar har skapats i kommunen för aktiv och meningsfull fritid. En skridskobana har 
plogats upp på Vallentunasjön under vintern. Skidspår och motionsspår har iordningsställts och 
underhållits. Fotbollsplaner har plogats under perioden och ishallarna har varit tillgängliga för 
allmänheten.

Sport och påsklovs "prova på" kan göras via idrottslyftet som genomförts av föreningarnas nätverk. 
Aktiviteten är främst för fritidsverksamheter i kommunen, men alla är välkomna.

Genom samarbete med andra kommuner i stockholmsregionen kan ett större friidrottsutbud 
möjligen erbjudas i framtiden. Samarbete pågår för hur ett sådant upplägg skulle kunna se ut.

 

Nämndens mål:
Fritidsnämndens mötesplatser och anläggningar byggs och vidareutvecklas för att skapa 
förutsättningar för en attraktiv och meningsfull fritid.

 Arbete pågår
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Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Idrott och friluftsenheten

Projekt om etablering av fyra utegym har påbörjats. Bygglovsprocess och upphandling har startats.

Upphandling av kylaggregat i ishallarna är klar och kommer att installeras under sommaren inför 
nästa säsong.

Utvecklingen av Össeby IP fortsätter med etapp två som till exempel innebär förbättrade 
förutsättningar för friidrotten samt lokaler för att säkerställa framtida underhåll av anläggningen.
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God ekonomisk hushållning

Kommungemensamt mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

I arbetet med att bedriva verksamheterna kostnadseffektivt har nämnden främst arbetat med 
resurseffektivt lokalutnyttjande samt utbildning och lärande. Verksamheterna har både 
tillhandahållit lokaler till aktiviteter inom andra nämnder och sett till att öka nyttjandet av 
föreningar och privatpersoner.

Genom utbildning av personal och nätverkande sprids information och kunskaper som möjliggör 
för verksamheterna att utvecklas på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att sprida information om en 
av Vallentunas viktigaste målgrupper, barn och unga, och vad de gör på nätet, kan verksamheten 
lättare anpassas för barn och deras behov av information och kommunikation.

Nämndens mål:
God framförhållning i planprocesser och effektivt utnyttjande av anläggningar och lokaler.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Ungdomsenheten

Aktiviteter och arrangemang har genomförts i kommunens egna lokaler. De mobila fritidsledarna 
har fortsatt att nyttja skolornas gymnastiksalar kvällstid.

Idrott och friluftsenheten

Bokningsgraden på kommunens anläggningar har ökat.

Nya aktiviteter för ökat lokalutnyttjande har skapats tillsammans med föreningsliv och företag på 
tider som inte utnyttjades tidigare till exempel dans, loppisar, lovkul.

Nämndens mål:
Fritidsnämnden utvecklar arbetet med kunskapsdelning för att höja kvaliteten, effektivitet och 
kommunikation.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Ungdomsenheten

Intern utbildning om orosanmälningar har genomförts med hjälp av personal från socialtjänsten. 
Syftet har varit att öka kunskapen och förståelsen för socialtjänstens arbete, samt vikten av att göra 
anmälan.

Idrott och friluftsenheten

Samarbetet med Stockholmsidrotten (SISU) har påbörjats. Ett specifikt föreningsutvecklingsprojekt 
avslutas till sommaren. Samtliga föreningar som deltog planeras att vara färdiga till sommaren.
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Värdegrunds- och inspirationsföreläsningar planeras. Storföreläsning i kulturrummet gällande 
”Idrottens nya strategi” planeras.

Föräldraföreläsning "Unga och internet" genomfördes i mars och syftade till att informera föräldrar 
och närvuxna om vad ungdomar gör på nätet. Cirka 80 personer lyssnade på föreläsningen.

 

Nämndens mål:
Fritidsnämnden ska satsa på trygg och säker arbetsmiljö samt kompetensutveckling av 
medarbetare.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Ungdomsenheten

Nya individuella utvecklingsplaner tas fram under perioden, där önskemål om specifik 
kompetensutveckling är en stor fråga.

Idrott och friluftsenheten

Information om arbetsmiljö har genomförts. Uppdatering av kemikalielistor har genomförts i 
enlighet med god arbetsmiljö.
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Styrkort

Sammanfattning av nämndens nyckeltal Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Kund/invånare

SCB Medborgarundersökning, NRI-index, Fritidsmöjligheter - - 60

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

Kundundersökning, Kvarnbadet - - -

Kundundersökning, fritidsgårdar 1 - -

Verksamhet

Bokningsgrad, sporthallar 79 % 54 % 50 %

Bokade timmar, sporthallar 3372,3 h 7 157,5 
h

6 694,3 
h

Bokningsgrad, fotbollsplaner 52 % 52 % 39 %

Bokade timmar, fotbollsplaner 818 h 3112 h 2370 h

Antal besök Kvarnbadet 0 56 300 55 500

Andel redovisade aktiviteter 8 842 18 759 19 198

Andel deltagartillfällen, flickor 41 % 40 % 38 %

Miljö

Antal utbildningar i miljö och miljöledning 2 - -

Elförbrukning - - -

Förbrukning fossila bränslet / Körsträcka - - -

Ekonomi

Fritidsnämndens resultat, mnkr 1 536 165 1 361

Medarbetare

Sjukfrånvaro 8,6 % 7,9 % 4,4 %

Könsfördelning, andel män 52 % 52 % 53 %
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Analys - Kund/Invånare

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

SCB Medborgarundersökning, NRI-index, 
Fritidsmöjligheter - - 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) - - -

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

Synpunktshantering - - -

Kundundersökning, Kvarnbadet - - -

Kundundersökning, fritidsgårdarna - - -

Kommentar

En kvalitativ kundundersökning har genomförts gällande utveckling av Nova, ungdomens hus. 
Syftet med undersökningen är att förstärka ungdomars möjlighet att påverka sin situation i 
kommunen. Genom att lyssna på ungdomarnas önskningar kan nämnden höja kvalitén i 
ungdomsverksamheten. Undersökningen sammanställs under maj månad.

Analys - Verksamhet

Prognos 
2017

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Bokningsgrad, sporthallar 60 % 79 % 55 % 50 %

Bokningsgrad, fotbollsplaner 52 % 52 % 52 % 39 %

Bokade timmar, sporthallar 7 800 h 3 372 h 7 158 h 6 694 h

Bokade timmar, fotbollsplaner 3 300 h 818 h 3 112 h 2 370 h

Nyttjandegrad, sporthallar - - - 92 %

Antal besök, Kvarnbadet - 0 56 300 55 500

Antal redovisade aktiviteter - 8 842 18 759 19 198

Andel deltagartillfällen, flickor - 41 % 40 % 38 %

Kommentar

Bokningsgraderna är från och med detta tertial baserade på årsbasis, sju dagar i veckan, klockan 16 
- 22. Detta beror på att anläggningarna har olika förutsättningar och fritidsnämnden ansvarar alltid 
för dessa tider.

 

Fotbollsplaner

Antal bokade timmar har ökat från föregående år under samma period med 65 timmar medans 
beläggningsprocenten ligger kvar på samma nivå. Detta beror på att i tertial 1 2017 har vi tagit med 
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Össeby IP som nytt objekt vilket innebär att kapaciteten har stigit från 126 tillgängliga timmar i 
veckan till 168 timmar.

De nya fotbollsplanerna på Össeby IP har minskat trycket på Vallentuna IP. Nyckeln till en ökad 
tillgänglighet under denna period är konstgräs med belysning. Generellt är kommunens 
fotbollsplaner under ordinarie säsong fullbokade måndag till torsdag mellan 17-21. Det finns lediga 
tider på fredagar. Vissa ströbokningar görs på Vallentuna IP mellan klockan 21-22 av privatpersoner 
för motionsfotboll.

 

Snöröjd plan vintertid på Vallentuna IP

Antal bokade timmar mellan vecka 13 till 19 har ökat från 94 timmar 2016 till 125 timmar 2017. 
Kapaciteten under denna period är 294 timmar.

Kommunens uppfattning är att nyttjandegraden på Vallentuna IP är under 50 procent av de bokade 
timmarna. I diskussion med föreningarna beror det på att planen inte anses spelbar när 
temperaturen sjunker till under -5 grader, då saltet inte har effekt. Planen blir då för hård och hal 
när man inte får ner skornas dobbar i gräset.

 

Sporthallar

Antalet bokade timmar har ökat från föregående år under samma period med 46 timmar. 
Beläggningsprocenten har ökat från 78% till 79%.

Trycket på kommunens sporthallar är stort under denna period då utomhusidrotterna fortfarande 
har sin verksamhet inomhus. Tiderna som finns tillgängliga är strö-tider på helgerna och avbokade 
tider under loven. När Hagaskolans sporthall öppnar innebär det en lättnad på 42 extra timmar i 
veckan.

Analys - Miljö

Prognos 
2017

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Antal genomförda utbildningar i miljö och miljöledning - 2 - -

Elförbrukning - - - -

Förbrukning fossila bränslen / Körsträcka - - - -

Kommentar

Nämnden har påbörjat arbete med miljöcertifieringen. Två introduktionsutbildningar har 
genomförts och en miljöorganisation har bildats som ska integrera miljö i arbetsprocesserna. 
Nämnden tar fram miljöaktiviteter och nyckeltal som ska leda till minskad negativ miljöpåverkan 
och ökad kunskap om miljö och hållbar utveckling.

Nyckeltal och utfall av nyckeltal redovisas vid nästa tertial.
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Analys - Ekonomi 

Sammanfattning

Fritidsnämnden redovisar en nettoförbrukning om 18 mnkr (35 %) för tertial 1 år 2017. 
Investeringar om totalt 1,1 mnkr har bokförts under perioden. Det inkluderar bland annat en läktare 
vid konstgräsplanen i Bällstaberg och avslutsbesiktning av Veda ridanläggning.

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2017

Avvikelse 
prognos 

2017

Avvikelse 
2016

Avvikelse 
2015

Fritidsnämnden (hela nämnden) 2,9 52,0 -0,2 1,5 0,2

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2017

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2017

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2016

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2016

TOTALT

K 57 18 32 % 57,2 -0,2 54,8 17,3 32 % 53,0

I -5 0 5 % -5 0 5,0 -0,4 7 % -4,7

N 52 18 35 % 52,2 -0,2 49,8 16,9 34 % 48,3

Politisk verksamhet

K 0,4 0,1 31 % 0,4 0 0,4 0,1 28 % 0,3

I 0 0 - 0 0 0,0 0,0 - 0,0

N 0,4 0,1 31 % 0,4 0 0,4 0,1 28 % 0,3

Administration

K 1,5 0,4 28 % 1,7 -0,2 3,3 0,8 25 % 3,4

I 0 0 0 % 0 0 0,0 0,0 - 0,0

N 1,5 0,4 28 % 1,7 -0,2 3,3 0,8 25 % 3,4

Idrotts- och friluftsenheten

K 41 12,7 31 % 41 0 37,3 11,5 31 % 36,8

I -4,5 -0,1 3 % -4,5 0 -4,5 -0,2 4 % -4,3

N 36,5 12,6 34 % 36,5 0 32,8 11,4 35 % 32,5

Ungdomsenheten

K 10,8 3,3 30 % 10,8 0 10,6 3,3 31 % 9,7

I -0,4 -0,1 28 % -0,4 0 -0,5 -0,2 36 % -0,4

N 10,4 3,2 30 % 10,4 0 10,1 3,1 31 % 9,3

Föreningsbidrag

K 3,2 1,7 54 % 3,2 0 3,2 1,5 47 % 2,8

I 0 0 0 % 0 0 0,0 0,0 0 % 0,0

N 3,2 1,7 54 % 3,2 0 3,2 1,5 47 % 2,8

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

Driftsbudgeten är i balans. Föreningsbidragen betalas ut två gånger per år, i februari och i augusti. 
Därför är det normalt att bidragsbudgeten har ett utfall på cirka 50 procent för perioden. Det 
påverkar dock utfallet för perioden i sin helhet som blir lite högre. Utfallet är därför i balans.

Under året förväntas en ökad lönekostnad om 0,2 mnkr tillkomma. Ökningen berör utökad tjänst av 
förvaltningschef från och med juni månad. Prognosen för 2017 är ett underskott på 0,2 mnkr.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 
2017

Bokfört 
perioden % Prognos 

2017
Avvikelse mot 

budget

Totalt (mnkr) 1,0 0 0 0,7 0,3

Årligt anslag 1,0 0 0 0,7 0,3

Kommentar

Det årliga anslaget har ej nyttjats under den första tertialen. Prognosen är att två av de tilltänkta 
utegymen ska tas från årligt anslag.

 

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

Projekt Budget 
2017

Bokfört 
perioden

Prognos 
2017

Total 
projektbudget

Beräknad 
totalsumma

Klart 
år

Totalt (mnkr) 21,5 0,8 12,2 60,3 53,7

Utveckling/ Nya projekt 1,9 0 0,7 8,2 8,2 2020

Vallentuna IP 1,9 0,2 1,9 7,2 7,2 2026

Vallentuna IP 
omklädningspaviljong 5,2 0 0 5,2 0 2017

Vallentuna IP östra konstgräs 3,0 0 3,0 3,0 3,0 2017

Össeby IP 0,2 0 0,2 0,6 0,6 2022

Övriga anläggningar 2,0 0 1,2 6,3 6,3 2026

Konstgräs Össeby IP 3,6 0,0 3,6 12,1 12,1 2026

Digitalt ljud, Nova 0,4 0 0 0,4 0 2017

Konstgräsplan, Bällstaberg 0,9 0,3 0,3 4,3 4,3 2024

Fotbollstält, Vallentuna IP 1,0 0 0 1,0 0 2017

Veda 1,3 0,3 1,3 12,0 12,0 2017
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Kommentar

Gällande investering Utveckling/ nya projekt har nämnden utsett och beslutat om fyra platser som 
passar för de utegym som planeras byggas. Bygglovsansökan och upphandling är påbörjad.

Vallentuna IP:s nya snöröjningsfordon som var upphandlad i december har nu leverarats. 
Vallentuna IP omklädningspaviljong kommer dock inte påbörjas. Budgeterat för investeringen är 
5,2 mnkr. Den verkliga kostnaden för projektet, enligt förstudien, uppgår till 9,8 mnkr. I avsaknad 
av investeringsmedel påbörjas inte projektet.

Nämnden är färdig med upphandlingen av Vallentuna IP östras konstgräs och projektet kommer 
genomföras i juli månad 2017.

Varken investering Össeby IP eller Övriga anläggningar har påbörjats under perioden. Övriga 
anläggningar berör omklädningsrum/ toalett på långsjön och Bergsjön, renovering av skatehallen 
på Nova och elljusspår. Belysningen till Lindholmens motionsspår avvaktas till skolans byggnation 
är klar.

Konstgräsplan Össeby IP har nått fas två i byggprocessen. Projektet fortlöper och nya 
bygglovshandlingar tas fram.

Projekt Digitalt ljud nova kommer inte genomföras. Projektet är inaktuellt. Det gäller även 
Fotbollstält Vallentuna IP som var budgeterad till 1mnkr. Uppskattad kostnad för projektet är dock 
10 mnkr.

Under perioden har nämnden färdigställt läktaren vid konstgräsplanen vid Bällstaberg.

Veda ridanläggning är genomförd men ännu ej avslutat.

 

Analys - Medarbetare

Från och med 2017 baseras nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald 
på samtliga medarbetare med månadslön oavsett anställningsform. Detta att jämföra med redovisat 
resultat för helår 2015 och 2016, då det enbart baserades på medarbetare med en 
tillsvidareanställning.

Personal

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Antal anställda 29 29 30

Varav tillsvidareanställda 28 - -

Antal årsarbetare 28 28 29

Medelålder 43,4 43,7 44,7

Medellön (tkr) 28,5 28,2 28,2

Medianlön (tkr) 27,1 27,6 27,3
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Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

Samtliga medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 69,5 % 76,6 % 33,8 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 1,4 % 1,8 % 2,9 %

Kvinnor 17,2 % 15,6 % 6,6 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 1,7 % 1,6 % 1,3 %

30 - 49 år 16,2 % 12,7 % 6,9 %

50 år och äldre 1,5 % 4,2 % 1,8 %

Samtliga 8,6 % 7,9 % 4,4 %

Personalomsättning

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Tillsvidareanställda medarbetare 3,5 % 17,2 % 0 %

Jämställdhet och mångfald

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Anställda, andel män 52 % 52 % 53 %

Kommentar

Få långtidssjukskrivna medarbetare får stort genomslag i en liten organisation. Sjukfrånvaron ska 
följas upp under året och aktivt rehabiliteringsarbete kring de sjukskrivna pågår.
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Kulturnämnden

Måluppfyllelse

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

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall

Kommungemensamma 
mål Nämndens mål

Totalt antal: 5 9

Förväntad effekt för perioden uppnådd:

Arbete pågår: 5 9

Ej påbörjad:

Sammanställning måluppfyllelse - Prognos helår

Kommungemensamma 
mål

Nämndens mål

Totalt antal:

Målet uppfyllt 5 9

Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt

Strategiska inriktningar

Här växer människor och företag

Kommungemensamt mål:
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Arbetet med miljöcertifiering har startat under perioden. Utbildning i hur en miljöcertifiering går 
till praktiskt och vad det innebär har genomförts. 2015 genomfördes en miljöutredning i 
kommunen. I den framgår hur förvaltningen påverkar miljön. Aktiviteter och nyckeltal för att 
minska miljöpåverkan har tagits fram. Förvaltningen bildar nu en miljögrupp med representanter 
från respektive enhet som ska fokusera på att integrera miljö- och hållbarhetsaspekter i alla 
processer.

För att på ett miljövänligt och lättillgängligt sätt kommunicera med kommunens invånare fortsätter 
arbetet med digitalisering av lämpliga delar i verksamheterna. Böcker och tidningar från hela 
världen kan läsas digitalt och anmälan via digitala kanaler till olika kurser och aktiviteter kommer 
fortsätta utvecklas.

I linje med hållbar utveckling värnar nämnden om kommunens kulturarv för nuvarande och 
framtida generationer. Förutsättningarna att ta del av kommunens unika kulturmiljö förbättras.
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Ett viktigt inslag för en hållbar utveckling är integrationsarbetet. Därför arbetar alla enheter med 
insatser för nyanlända att ta del av kulturutbudet, skapa konst och bidra till kulturlivet i 
kommunen.

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

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Kulturenheten
Under perioden har nämnden erbjudit invånarna byggnadsvårdsrådgivning. Kommunen har ofta 
rekommenderat återanvändning samt bevarande av material, detaljer med mera för att vårda 
kulturmiljövärden. Dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen pågår för att utveckla arbetet med 
återbruk och byggnadsvård av kommunens byggnader.

En översyn av all konst som finns uppsatt i kulturhuset och socialförvaltningens lokaler är påbörjad. 
Arbetet är en pilotstudie och den kommer ligga till grund för nya riktlinjer för inköp och placering 
av lös konst i kommunens lokaler.

Bibliotek

Folkbiblioteken bygger sin verksamhet på återvinning och återbruk. Det gäller allt från lokaler och 
teknik, till medier och kunskap. Detta har blivit mer tillgängligt när nu två bibliotek är meröppna 
från klockan sju på morgonen till tio på kvällen, varje dag, dygnet runt.

De digitala resurserna, som exempelvis Press Reader med tidningar och tidskrifter från hela 
världen, e-böcker samt e-ljudböcker, marknadsförs vid olika handledningstillfällen i grupp eller 
individuellt.

Kulturskola

För större tillgänglighet och enklare ansökningsförfarande har Kulturskolan påbörjat arbetet med 
att skaffa ett nytt digitalt system för anmälan och intern administration. Detta kommer förenkla för 
kunden, minska pappersförbrukningen och bidra till ökad måluppfyllelse.

Nämndens mål:
Kulturnämnden ska vidareutveckla arbetet med integration, trygghet, tillgänglighet och 
delaktighet.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Kulturenheten

En hembygdsrundtur för nyanlända och en föreningsdag planeras där nyanlända barn ska kunna få 
kontakt med olika föreningar.

"Light my future" är ett exempel på ett skapande skola projekt, där ensamkommande ungdomar, 
ungdomarnas lärare och pedagoger från den professionella teatergruppen Boulevardteatern skapat 
kultur tillsammans. "Light my future" skapades ur ungdomarnas egna berättelser, vilka sedan 
omvandlades till en pjäs. De offentliga föreställningarna för pjäsen på Vallentuna Teater 
genomfördes i maj.

Bibliotek

En grupp för unga Vallentunabor har startats av besökare som möjliggör att "ursprungssvenskar" 
och nyanlända möts för samtal och gemensamma aktiviteter. Gruppens egen beskrivning av 
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verksamheten är: "För dig som trivs på biblioteket. För dig som vill lära känna nya vänner. Vi 
skriver, läser, pratar och berättar. Deltagarna är med och utformar träffarna genom sina egna 
önskemål.". Deltagarnas egen önskan är att främst få diskutera saker som skiljer deras olika 
kulturer åt.

Språkcaféet, där människor möts i strävan att lära sig svenska har vidareutvecklats då det varit 
mycket välbesökt.

Genom att tillhandahålla böcker på olika språk och talböcker för personer med lässvårigheter är 
utbudet tillgängligt för många.

Modersmålsdagen firas varje år i samarbete med modersmålslärare. I år visades en flerspråkig 
utställning med barnteckningar på tema djur i biblioteket, och elever med hemspråksundervisning 
och elever från mottagningsenheten Optimus uppträdde på foajéscenen i Kulturhuset.

För att öka tillgängligheten fortsätter det uppsökande arbetet för målgruppen äldre. Det innebär att 
biblioteket regelbundet besöker äldreboenden för att prata om olika teman, läsa högläsning eller 
prata om böcker. "Boken kommer"- service riktar sig också till äldre personer som via hemtjänsten 
kan låna böcker när de inte själva kan ta sig till biblioteken. Detta arbete vidareutvecklas nu i 
samarbete med Regionbibliotek Stockholm.

Kulturskola

Nämnden utvecklar samarbete med barn och ungdomsnämnden och har gjort en inventering av 
samarbeten som finns med respektive grundskola, grundsärskola och förskolor. Syftet är att 
säkerställa att någon form av kulturskoleverksamhet är tillgänglig på samtliga grundskolor i 
kommunen inför läsåret 2017/2018.

Samarbete mellan mottagningsenheten Optimus och kulturskolan med kurser i animerad film och 
musikproduktion pågår under läsåret. Kurserna är mycket uppskattade bland de nyanlända 
eleverna. Därför planeras ett fortsatt arbete på detta samarbete i höst. Vidare har flera nyanlända 
elever börjat delta i den ordinarie ämneskursverksamheten.
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Bästa kommunen att bo och leva i

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

För att erbjuda en verksamhet med hög kvalitet har nämnden arbetat med att utveckla 
kundperspektiv i verksamheterna. Dialog med olika intressenter i kommunen har varit i fokus för 
att anpassa utbudet till brukarnas behov och efterfrågan. Träffar för föreningsdialog har genomförts 
för att utveckla samverkan. En annan form av dialog som använts är enkäter, där besökare har 
möjlighet att tycka till.

Nämnden satsar på att nå alla barn i årskurs två för att visa på möjligheter att skapa konst och 
kultur. Föreställningen "Fröshowen" som innehåller musik, dans, drama, bild och form 
genomfördes innan sportlovet av kulturskolans yngsta elever.

Nämndens mål:
Kulturnämnden ska arbeta med verksamhetsutveckling genom dialog med intressenter.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Kulturenheten

En föreningsdialog arrangerades i mars med föreningslivet och andra kulturaktörer i kommunen. 
Syftet var att diskutera samverkan och utveckling av Vallentunas kulturliv. Det var en uppföljning 
och fortsättning på dialogen som ägde rum i oktober 2016. För att öka kvalitén har även en översyn 
av föreningsbidraget påbörjats och den beräknas var klar till hösten.

För att säkerställa att utställningarna håller en hög kvalité har enkäter funnits tillgängliga att 
besvara i anknytning till utställningen "Det ligger i tiden" som visas i utställningsrummet och foajén 
18/2-7/5. Inlämnade enkäter förs in i ett samlingsdokument kontinuerligt och kommer analyseras 
och följas upp.

Bibliotek

Mötet med biblioteksanvändare virtuellt och "in real life" är grunden för verksamhetsutvecklingen. 
Biblioteket arbetar metodiskt med att fånga in, åtgärda och besvara de synpunkter användarna 
lämnar. Under periodens har 22 synpunkter presenterats och diskuterats.

Nämndens mål:
Kulturnämnden sätter Vallentuna kommun på kartan med en stark kulturprofil genom ett aktuellt 
och relevant kulturutbud med höga kulturmiljövärden.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Kulturenheten

Under våren har nämnden arbetat med två specifika teman, det ena var tid och det andra king. I 
samarbete med studieförbunden och Bodil Jönsson med flera har filmvisningar, yoga och 
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föreläsningar arrangerats.

Ett nytt samarbete för Kulturenheten är Stockholms stads turnérande parkteater som för första 
gången kommer till Vallentuna i augusti med en föreställning på Kvarnbadet.

Bibliotek

Vallentuna är en av två ordförandekommuner 2017 inom "Våga Visa-samarbetet" kring 
verksamhetsutvärdering ur kundperspektiv. Övriga deltagande kommuner under perioden är: 
Ekerö, Sundbyberg, Upplands-Väsby och Värmdö.

Biblioteket kommer att utveckla verksamhet utanför bibliotekslokalerna. Under perioden har ett 
minibibliotek byggts upp på en förskola, som ett samarbete mellan förskolan och biblioteket. 
Böckerna lånas ut till föräldrarna på förtroenebasis och byts ut några gånger per år. Ett liknande 
minibibliotek planeras på en förskola i Kårsta.

Kulturskola

Årets Fröshow 2017, "Oskar och den utsvultna draken" har genomförts. 140 barn stod på scen och 
framträdde för elever från Vallentunas grundskolor åk 2. Publiken var cirka 1000 personer. Det blev 
fyra föreställningar varav två skolföreställningar under dagtid på teatern i Vallentuna Gymnasium 
den 21-23 februari. Föreställningen utformades av Kulturskolans lärare och innehåll olika 
konstuttryck så som musik, dans, drama, bild och form. Flera olika genrer ingick såsom folkmusik, 
jazz, visor och klassisk musik.
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Fler och växande Vallentunaföretag

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

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

För att skapa goda förutsättningar för människor och företag att växa har nämndens verksamheter 
bidragit med lokaler och platser till olika arrangemang. Samarbeten med föreningar utvecklas. Som 
stöd för lärande och egenföretagande har fler studie- och arbetsplatser ordnats i Kulturhusets övre 
foajé. Ett antal öppna arbetsplatser har ställts iordning i kulturhusets foajé för dem som behöver en 
tillfällig arbetsplats.

Som ett ytterligare led i att underlätta för individer och företagare att växa startas en arbetsgrupp 
som arbetar med service- och näringslivsutveckling inom verksamheterna.

 

Nämndens mål:
Kulturnämnden ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska 
kunna växa.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Kulturenheten

Kulturenheten planerar "Runrikets dag" tillsammans med centrumföreningen för att belysa 
företagarna i centrumföreningen. Flera näringslivsfrukostar har arrangerats för att utveckla 
näringslivet i kommunen och nämnden har även tillhandahållit lokaler och kompetens för olika 
evenemang.

Brodericafé med Studieförbundet Vuxenskolan äger rum i kreativa verkstaden i kulturhusets 
lokaler.

Utveckling av samarbetet med studieförbunden kring utställningsverksamheten pågår.

Bibliotek

Biblioteket har under perioden tillhandahållit läsfrämjande aktiviteter av olika slag, med fokus på 
läsinspiration, språkutveckling och förkovran. I samarbete med ABF ges Afternoon Tea-
föreläsningar och släktforskarsöndagar. Vallentuna Biblioteks Vänner (VBV) ansvarar för bokcaféer 
på biblioteken och på Träffpunkterna i centrala Vallentuna och Kårsta. Under perioden har två 
författarbesök anordnats, varav ett i samarbete med VBV och det andra som en del i firandet av 
Världsbokdagen den 23 april. Biblioteket leder en uppskattad bokcirkel för anhöriga på 
Träffpunkten. Under perioden har biblioteket även genomfört en klassikerbokcirkel samt en 
bokcirkel kring Per Anders Fogelström böcker, där även filmvisning ingick.

Biblioteket erbjuder, som ett av mycket få bibliotek i regionen, tentamensmöjligheter för 
distansstuderande.

Kulturskolan

Under vårterminen 2017 ökade antalet elever i ämneskurs till cirka 950 barn och unga. 
Kulturskolan har genomfört både skolföreställningar och publika föreställningar såsom, Fröshow, 
sång och gitarrkonsert, blås och stråkkonserter med mera.
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Kulturskolan bidrar till ett levande kulturliv i Vallentuna och ger barn och unga möjligheter till eget 
skapande vilket skapar meningsfullhet, kreativitet och social gemenskap.

Temat för den gemensamma fortbildningen "Eget skapande", har resulterat i att många elever 
skriver egna låtar och musikstycken. Dessa kommer färdigställas under vårterminen 2017 för att i 
november 2017 bli bidrag till den "Melodifestival" som Kulturskolan planerar.
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Närmare till allt

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Nämnden bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom ett brett utbud av kultur i Vallentuna 
kommun. Ett fortsatt utvecklingsarbete pågår med att i tidigt stadie i översikts- och 
samhällsplaneringen bevaka kulturmiljövärden som tillför ovärderliga kulturmiljövärden i 
storstadsregionen. Nämnden arbetar också för att marknadsföra Vallentunas rika kulturutbud som 
en unik kulturkommun i länet.

Nämndens mål:
Kulturnämnden bidrar till att Vallentuna är en attraktiv kommun för barn och unga.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Kulturenheten

Nämnden arbetar aktivt med att introducera barn och unga för kultur. Två visningar och en 
verkstad har genomförts för barn och ungdom under Johan Frids konstutställning i Konstkuben. 
Elever från årskurs 6 till gymnasiet har fått guidade turer av utställningen "Det ligger i tiden". 
Filmvisningar för barn och ungdomar har visats under skolloven i Kulturhuset samt Vallentuna 
Teater och alla barn i grundskolan har erbjudits kulturupplevelser via projektet Skapande skola.

Bibliotek

Nämnden har ett utbud som sträcker sig till alla barn i alla åldrar. Första mötet med barnen sker via 
BVC med böcker på flera olika språk. Bebisträffarna är populära och har genomförts två gånger 
under perioden och en tredje grupp har startats. Här är sånger, ramsor och språkutveckling i fokus.

För att hjälpa föräldrar att inspirera barnen att läsa, besöker biblioteken den kommunala öppna 
förskolan för att inspirerar föräldrar att läsa för barnen. För de minsta litteraturintresserade finns 
"Boktuggarna " en bokcirkel för 1 - 2 åringar. Fokus i bokcirkeln är att vuxna ska läsa en vald bok 
inför varje tillfälle och sedan studera barnens reaktioner på berättelsen och bilderna.

För åldersgruppen 2-4 år erhålls sagostunder och Bok- och filmfredagar. Muntligt sagoberättande 
varvas med högläsning, sånger, ramsor och rörelse. Alla barn i årskurs 2, 4 och 6 bjuds in till ett 
biblioteksbesök där de får sitt eget bibliotekskort och möjlighet att låna böcker.

Biblioteket har fyra bokklubbar för barn och unga i skolåldern. Cirka 30 barn är aktiva i varje 
bokklubb och varje klubb träffas en gång i månaden. Genom att utveckla klubbarna inspireras fler 
till läsning, men också till samtal om det lästa och att uttrycka sig själv och sina åsikter inför andra.

Det finns en bokklubb för 12 - 15 år vilken under perioden utökats med sex deltagare. Utöver 
bokklubbar erbjuds eftermiddagshäng för 10-13 åringar där barnen kan pyssla, måla eller bara 
samtala med varandra.

På skolloven erbjuds aktiviteter på biblioteken för alla barn. Under sportlovet gick de i tidens 
tecken, inspirerade av den pågående utställningen Det ligger i tiden. Två skrivarworkshops, en 
tidskapselverkstad samt tipspromenad med tid-tema erbjöds. På påsklovet var det 
dagboksskrivartävling på alla bibliotek med uppgift att skriva en text om 1 april 2017, sann eller 
fiktiv.
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Kulturskola

Nya satsningar inom ensembleverksamheten på Kulturskolan utvärderas under våren 2017 för att 
utvecklas inför läsår 2017/2018.

Till vårterminen 2017 har antalet platser i ämneskursen Kulturverkstad ökats och erbjuds på fler 
grundskolor i kommunen. Kulturverkstad finns för elever i årskurs 1 och 2 och innehåller alla de 
fyra ämnesområden Kulturskolan erbjuder, musik, dans, drama och bild och form. Kursen bedrivs 
på fritidstid och är en väg in till Kulturskolans övriga verksamhet.

Nämndens mål:
Kommunens kulturverksamheter och mötesplatser utvecklas till allt mer intressanta och 
inspirerande platser.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Kulturenheten

Samarbetet internt i kommunen kring samhällsbyggnadsfrågor har utökats. En kommunantikvarie 
arbetar på samhällsbyggnadsförvaltningens kontor en dag i veckan och deltar i möten kring 
översiktsplaner, bygglov, planärenden, markanvändning och grönområden. Detta för att bättre 
kunna bevaka kulturmiljövärden i samhällsplaneringen. Ett ökat samarbete med 
fastighetsavdelningen kring gamla kulturfastigheter exempelvis Sundbytorpet har också utvecklats. 
Vissa åtgärder har vidtagits gällande skötsel och underhåll. Nämnden kommer göra en inventering 
av dessa fastigheter under året.

Mycket arbete inför Runrikets dag har pågått under perioden. Arbetet med sommarutställning i 
utställningsrummet som avser utgrävningarna i Molnby har också påbörjats.

För att levandegöra Vallentunas historia och inspirera till besök på olika platser har bildarkivet gjort 
flera satsningar under perioden. På Träffpunkten arrangeras välbesökta bildarkivsträffar 
månadsvis. Marknadsföring av kommunens kulturmiljö och bildarkivets skatter genomförs via en 
kulturmiljöfolder. Nämnden har kontaktat Centrumföreningen för att använda arkivbilder för att 
skylta upp tomma lokaler i centrum. Vallentuna nyheter har också börjat använda bilder ur 
bildarkivet på Facebook.

Kulturenheten deltar i arbetet med att ta fram offentlig konst till Hagaskolan. Under perioden har 
en upphandling av två konstnärer för två skissuppdrag påbörjats.

Bibliotek

Under perioden har förbättringsåtgärder genomförts på biblioteket i syftet att göra biblioteket mer 
besöksvänligt. Bland annat har medieomflyttningar och placeringen av allmänhetens datorer 
ändrats, tidskriftshörnan har gjorts bekvämare med fåtöljer, orienteringstavla och 
hänvisningsskyltar har ordnats.

Världsbokdagen den 23 april är ett nytt profilarrangemang för biblioteket. I år finns författarbesök 
av Ola Larsmo på agendan i kulturhuset och på Kårsta bibliotek anordnas ett bokcafé av föreningen 
Vallentuna Biblioteks Vänner.

Kulturskola

Kulturskolan ser över sina besöksmöbler i korridorer och väntsalar för att öka trivseln på skolan. 
Det är nya funktionella soffor, cafébord och stolar till besökande, framförallt elever och föräldrar 
som planeras köpas in.
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God ekonomisk hushållning

Kommungemensamt mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

För att kostnadseffektivisera har nämnden fokuserat på lokalutnyttjande, samverkansarbete med 
kommunens övriga nämnder och på kunskapsdelning. Genom att sprida och dela kunskaper mellan 
medarbetare blir det lättare för medarbetarna att arbeta både självständigt och tillsammans. På så 
vis kan effektiviteten öka och dubbelarbete minska. Nämnden har arbetat med kommunens 
lokalresursplan där lokalbehoven i framtiden är i fokus. I samverkan med andra nämnder kan 
verksamheterna få ett bättre helhetsperspektiv och därigenom utveckla attraktiva mötesplatser 
kostnadseffektivt.

Nämndens mål:
Lokaler ska användas effektivt och i samverkan med andra verksamheter för synergieffekter 
mellan verksamheter.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Kulturenheten

Nämnden deltar aktivt i framtagandet av ett nytt förslag till lokalresursplan. I planen finns förslag 
på placeringar av nya centralt placerade och ändamålsenliga lokaler för kulturskolan samt 
kulturhusfilialer i de norra samt södra delarna av Vallentuna.

Kulturenheten har ett fortsatt samarbete i kulturhuset med föreningsliv, studieförbund och andra 
aktörer. Nytt för året är "brodericaféerna" på onsdagar i Kreativa verkstaden som ligger i 
kulturhuset. Nytt är även att kulturrumsfoajén och kreativa verkstaden nu kan bokas av föreningar 
och allmänhet.

Bibliotek

Filialbiblioteken i Lindholmen, Karby och Kårsta har alla nära samarbete med föreningar och 
verksamheter i närområdet. Karby samarbetar med hembygds- och pensionärsföreningarna i 
området och under perioden har biblioteket besök av PRO Brottby för bokprat och utlån av böcker. 
Föreningar använder biblioteket för utställningar och samkväm. Ett samarbete har inletts med 
föreningen Brottby Tillsammans, som har sina träffar i bibliotekslokalen. Kårsta har samarbete med 
föreningar i området, och Träffpunkt Kårsta möts varje torsdag i biblioteket.

Samtliga filialbibliotek har ett tätt samarbete med förskolor och skolor i sina respektive områden, 
dessa bjuds regelbundet in till bokprat, lån och läsinspiration.

Ett förslag till Biblioteksplan 2016 - 2019 har under perioden varit på remiss till samtliga nämnder, 
sista svarsdag var 2017-02-28. Planen har som utgångspunkt ett kommande kommunövergripande 
samarbete kring biblioteksfrågor i kommunen.

Kulturskola

En kartläggning genomförs av de förvaltningsövergripande samarbeten som pågår gällande 
skolfrågor. Detta skall resultera i åtgärdsplaner för att Vallentuna skall bli bland de "30 bästa 
skolkommunerna". Nämnden bidrar med kunskaper och expertis inom kulturområdet för att göra 
Vallentuna till en av de bästa skolkommunerna.

Arbete pågår om nya lokaler för kulturskolan. Goda relationer med grundskolor skapas och 
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samnyttjande av lokaler sker i slutet av skoldag/fritidstid. Detta är en förutsättning för att ge alla 
barn och unga möjlighet att ta del av utbildning i kulturskolans ämnen.

Nämndens mål:
Kulturnämnden utvecklar arbetet med kunskapsdelning för att höja kvaliteten och effektiviteten i 
verksamheten.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Kulturenheten

Kulturenheten har hållit i den guidade bussturen för nyanställda som delvis syftar till att visa på 
Vallentunas unika kulturmiljö.

Bibliotek

Biblioteket bidrar med kunskap och omvärldsbevakning i samarbetet kring Vallentuna som Bästa 
skolkommun.

Kulturskola

Medarbetarna på Kulturskolan genomför både enskild och gemensam fortbildning. Under läsåret 
2016/2017 har den gemensamma fortbildningen fokuserat på "Eget skapande". Detta har inneburit 
intressanta studiedagar och studiebesök där elevers och lärares egen skapandeprocess har varit 
central.

En viktig del av den gemensamma fortbildningen är aktiviteten "Pedagogiskt forum" som varje 
månad ger möjlighet till kollegialt lärande.

Nämndens mål:
Kulturnämnden ska satsa på kompetensutveckling av medarbetare.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Utvecklingssamtal har genomförts och individuella utvecklingsplaner har tagits fram för alla 
medarbetare under perioden.

Kompetensutveckling sker genom kurser och studiedagar i relevanta ämnen och frågor, men också 
som kollegialt lärande inom arbetsgrupperna. Fokus i all kompetensutveckling är förbättringar av 
verksamheten med brukare, kunder, elevernas behov finns i centrum.

Med utgångspunkt i medarbetarenkäten 2016 har åtgärdsplaner tagits fram.

Representanter från Kulturskolan deltog i Kulturskolerådets rikskonferens i Östersund 15-17 mars. 
Årets tema var "Breddat deltagande".
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Styrkort

Sammanfattning av nämndens nyckeltal Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Kund/invånare

Besökare, Biblioteks- och kulturwebben - 59 579 64 927

Antal besök, kulturhuset - 222 051 199 846

Synpunktshantering - - 17

SCB Medborgarundersökning, NMI- idex, Kultur - - 71

Verksamhet

Antal elever i ämneskurser, Kulturskolan 936 927 920

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

59%/41
%

Fördelning i åldrar 4-6/7-9/10-13/14-20, Kulturskolan -
4%/32%/
44%/20

%

17%/36
%/28%/1

9%

Antal elever i skolföreställningar/kulturköp, Kulturskolan - 1 
660/284

1 
770/340

Antal föreställningar, Kulturskolan - 60 90

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

Bibliotek; antal utlån/ invånare 2,044 5,7 5,9

Bibliotek; besökare Book-IT PUB 26 235 69 090 55 926

Kulturenheten; totalt antal besökare på egna program/ totalt 
antal egna program (inkl. samarbeten) - 43 

302/396
44 

883/56

Miljö

Antal genomförda utbildningar i miljö och miljöledning 2 - -

Elförbrukning - - -

Författarträffar som berör hållbar utveckling och miljö / Besökare - 7 - - / - - /-

Ekonomi

Medarbetare

Sjukfrånvaro 3,3 % 2,3 % 2,1 %

Könsfördelning, andel män 26 % 27 % 25%
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Analys - Kund/Invånare

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

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

Brukarenkät, Kulturhuset, NKI-index - - -

Besökare, Biblioteks- och kulturwebben - 59 579 64 927

Besökare, Evenemangskalendern - - -

Antal besök, kulturhuset 77 611 222 051 199 846

Andel nöjda föräldrar (Qualis), Kulturskolan - - -

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

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

Synpunktshantering 22 85 17

Antal utställningar i hela kulturhuset inkl. Konstkuben 18 52 51

IT-handledning, antal gånger/antal deltagare - - 32/22

Kommentar

Kulturhuset lockar fler besökare under perioden än genomsnittet tidigare år. En möjlig orsak till 
detta kan vara att fler utställningar än tidigare har anordnats. Besökarna lämnar färre synpunkter 
än tidigare år till nämnden.
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Analys - Verksamhet

Prognos 
2017

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Antal elever i ämneskurser, Kulturskolan - - 927 920

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

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

4 
%/32%/4
4%/20%

17 
%/36%/2
8%/19%

Antal elever i skolföreställningar/kulturköp, 
Kulturskolan - - 1660/284 1770/340

Antal föreställningar, Kulturskolan - - 60 90

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

Bibliotek; antal utlån/invånare - 2,0 5,7 5,9

Bibliotek; besökare Book-IT PUB - 26 235 69 090 55 926

Kulturenheten; totalt antal besökare på egna 
program/totalt antal egna program (inkl. samarbeten) - 12797/13

2
43302/39

6
44883/56

3

Varav; antal besökare på barnprogram/antal 
barnprogram - 3907/48 12066/28

1
10326/43

7

Varav; antal besökare på Skapande skola-
program/antal Skapande skola-program - 2 300 / 6951/231 6250/180

Varav; antal besökare på filmvisningar/antal 
filmvisningar - 3486/41 10091/73 7633/83

Varav; antal besökare på utställningar i 
utställningsrummet - 3 337 9516/8 10504/8

Sagostunder, antal delatagare/antal gånger - 146/12 412/31 361/45

Författarprogram, antal deltagare/antal gånger - 186/3 360/5 483/6

Boktipsarcafé, antal deltagare/antal gånger - 17/3 54/7 67/9

Språkcafé, antal deltagare/antal gånger - 98/16 344/38 206/32

Bokcirklar och bokklubbar, antal deltagare/antal 
gånger - 224/25 334/53 217/46

Kommentar

Förra årets satsning på dialog och marknadsföring har gett resultat i år, fler besökare deltar på färre 
antal arrangemang. Vissa arrangemang som bokcirklar och språkcaféerna har ökat i antal och lockar 
jämfört med föregående år också fler deltagare. Även projektet Skapande skola har fått ett ökat antal 
deltagare i skolorna.

Analys - Miljö

Prognos 
2017

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Antal utbildningar som berör miljö och hållbar 
utveckling - 2 - -

ELförbrukning - - - -

Arrangemang som berör hållbar utveckling och miljö, 
exempelvis författarträffar - - - -
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Kommentar

Nämnden har påbörjat arbete med miljöcertifieringen. Två introduktionsutbildningar har 
genomförts och en miljöorganisation har bildats som ska integrera miljö i arbetsprocesserna. 
Nämnden tar fram miljöaktiviteter och nyckeltal som ska leda till minskad negativ miljöpåverkan 
och ökad kunskap om miljö och hållbar utveckling.

Nyckeltal och utfall av nyckeltal redovisas vid nästa tertial.

Analys - Ekonomi 

Sammanfattning

Kulturnämnden redovisar en nettoförbrukning om 14 mnkr (31 %) för tertial 1 år 2017. För perioden 
finns inga investeringskostnader.

Nämnden önskar dock kundanpassa delar av besöksmiljön under det kommande året. Nämnden 
planerar nyttja det årliga investeringsanslaget för att finansiera investeringen.

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2017

Avvikelse 
prognos 

2017

Avvikelse 
2016

Avvikelse 
2015

Kulturnämnden 1,4 43 0 -0-4 0,3



Samtliga nämnder, Tertialrapport januari-april 2017 109(159)

Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2017

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2017

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2016

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2016

TOTALT

K 47 15 32 % 47 0 46 15,3 34 % 48

I -4 -2 43 % -4 0 -3,6 -1,7 46 % -5,6

N 43 14 31 % 43 0 42 13,6 32 % 42,4

Politisk verksamhet

K 0,4 0,1 34 % 0,4 0 0,4 0,0 28 % 0,3

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0

N 0,4 0,1 34 % 0,4 0 0,4 0,0 28 % 0,3

Administration

K 2,1 0,4 20 % 2,1 0 1,7 0,6 31 % 1,6

I -0,2 0,0 0 % -0,2 0 -0,2 0,0 37 % -0,5

N 2,0 0,4 22 % 2,0 0 1,6 0,5 30 % 1,1

Bibliotek

K 16,2 5,3 33 % 16,2 0 16 5,3 33 % 16,2

I -0,5 -0,1 21 % -0,5 0 -0,4 -0,1 44 % -0,4

N 15,8 5,2 33 % 15,8 0 15,7 5,2 33 % 15,8

Kulturskola

K 14,2 4,3 30 % 14,2 0 14 4,5 32 % 13,8

I -2,6 -1,2 45 % -2,6 0 -2,6 -1,1 43 % -2,6

N 11,6 3,1 27 % 11,6 0 11,5 3,3 29 % 11,2

Allmän kulturverksamhet

K 14,3 5,1 35 % 14,3 0 13,5 4,9 36 % 16,1

I -0,6 -0,3 60 % -0,6 0 -0,6 -0,4 62 % -2,1

N 13,7 4,7 34 % 13,7 0 12,9 4,5 35 % 14

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

Kommentar

Nämnden har en budget i balans. Prognosen för 2017 är ett resultat som stämmer överens med 
budget.
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Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 
2017

Bokfört 
perioden % Prognos 

2017
Avvikelse mot 

budget

Totalt (mnkr)

Årligt anslag 0,5 0 0 % 0,3 0,2

Kommentar

Av det årliga anslaget uppskattas 0,3 mnkr användas för att kundanpassa besöksmiljöer. Det 
handlar bland annat om att förnya vissa ytskikt och tillhandahålla sittmöbler och inredning i 
nämndens lokaler.

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

Projekt Budget 
2017

Bokfört 
perioden

Prognos 
2017

Total 
projektbudget

Beräknad 
totalsumma

Klart 
år

Totalt (mnkr)

Analys - Medarbetare

Från och med 2017 baseras nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald 
på samtliga medarbetare med månadslön oavsett anställningsform. Detta att jämföra med redovisat 
resultat för helår 2015 och 2016, då det enbart baserades på medarbetare med en 
tillsvidareanställning.

Personal

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Antal anställda 58 52 48

Varav tillsvidareanställda 52 - -

Antal årsarbetare 49 46 47

Medelålder 43,9 46,8 47,0

Medellön (tkr) 31,6 30,5 30,6

Medianlön (tkr) 30,3 29,6 28,9
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Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

Samtliga medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 32,4 % 9,0 % 0,0 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 0,6 % 1,1 % 1,3 %

Kvinnor 4,3 % 2,8 % 2,4 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 1,1 % 0,4 % 0,0 %

30 - 49 år 2,4 % 2,4 % 2,2 %

50 år och äldre 5,1 % 2,3 % 1,9 %

Samtliga 3,3 % 2,3 % 2,0 %

Personalomsättning

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Tillsvidareanställda medarbetare 3,9 % 4,0 % 8,1 %

Jämställdhet och mångfald

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Anställda, andel män 26 % 27 % 25 %

Kommentar

Totalt är sjukfrånvaron låg. Få långtidssjukskrivna får stort genomslag i en liten organisation.



Samtliga nämnder, Tertialrapport januari-april 2017 112(159)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Måluppfyllelse

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

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall

Kommungemensamma 
mål Nämndens mål

Totalt antal: 5 8

Förväntad effekt för perioden uppnådd:

Arbete pågår: 5 8

Ej påbörjad:

Sammanställning måluppfyllelse - Prognos helår

Kommungemensamma 
mål

Nämndens mål

Totalt antal: 5 8

Målet uppfyllt 1 5

Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 4 3

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt

Strategiska inriktningar

Här växer människor och företag

Kommungemensamt mål:
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Kommunen arbetar bland annat för ren luft, rent vatten, lättillgängliga oförstörda naturområden 
och låga bullernivåer. De globala klimatförändringarna påverkar livsvillkoren även i Vallentuna 
kommun. Vallentuna kommun ska i alla sina verksamheter arbeta för en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling såväl ekologiskt och ekonomiskt som socialt. Alla ska vara med och ta ansvar för 
att miljöpolicyn genomsyrar beslut och handlingar i stort och smått. Kommunen ska vara ett gott 
föredöme för invånare och besökare.

Vattendirektivet implementerades i Miljöbalken 2003 och innebär i korthet att Sverige delas in i 
fem vattendistrikt. Indelningen görs efter vattendragens avrinningsområden. För vart och ett av 
dessa vattendistrikt är en länsstyrelse ansvarig vattenmyndighet. Uppgiften för dessa är att 
analysera situationen för vattnet inom sina respektive ansvarsområden, att utforma 
miljökvalitetsnormer och att med ledning av dessa upprätta åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet 
har nu reviderats och de åtgärder som framkommer i programmet ska genomföras av av 
kommuner, länsstyrelser, nationella myndigheter som Naturvårdsverket, Havs- och 
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Vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Trafikverket.

Vallentuna är en jordbrukstät kommun med Stockholmsmått mätt. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har utökat sitt fokus på övergödande ämnen från lantbruk och enskilda 
avlopp. Fokus riktas till anläggningar och verksamheter som har stor miljöpåverkan.

Miljöbalken syftar till att bidra till en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande 
generationer kan få en hälsosam och god miljö. Naturen har ett skyddsvärde och människan har 
därmed ett ansvar att förändra och bruka naturen väl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
kontrollerar att reglerna i miljöbalken och annan miljölagstiftning följs på små och medelstora 
företag och bidrar genom tillsyn till att uppnå en hållbar utveckling.

Vallentuna kommun har under 2016 och 2017 deltagit i projekt "Kemikalier i förskolan" 
tillsammans med Miljösamverkan Stockholms län, där kommunens alla 48 förskolor har fått 
tillsynsbesök enligt miljöbalken med fokus på frågor och information om skadliga kemikaliers 
effekter på barn. Under 2017 fortsätter arbetet med kemikalier i barns vardag genom projekt 
"kemikalier i skolan".

Tillsynen enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen har sin utgångspunkt i gällande 
tillsynsplan. Årligen handläggs cirka 1000 ärenden och tillsynen spänner över 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 miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden till att utvecklingen blir långsiktigt hållbar.

Riktlinjer för en samsyn av bedömning av lov i olika miljömässiga och långsiktigt hållbara lösningar 
kommer att tas fram.

Nämndens mål:
Nämnden ska arbeta aktivt med frågor om kemikalier för en giftfri vardag och livsmiljö.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Nämnden kontrollerar kemikaliehantering och kemikalieanvändning genom tillsyn av miljöfarliga 
verksamheter. Under året kommer en inventering och tillsyn av industriområde Vargmötet att 
påbörjas. Som en del i kemikaliearbetet fokuserar nämnden under året på tillsyn av kemikalier i 
skolan och på att slutföra tillsynen av kemikalier i förskolan. Nämnden arbetar även aktivt med 
tillsyn och krav på sanering av PCB i fastigheter, vilket bidrar till att minska kemikalier i vår vardag. 
PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen (polyklorerade 
bifenoler) som bland annat har använts i fog- och golvmassa och i isolerrutor.

Nämndens mål:
Nämnden ska arbeta aktivt mot övergödning så att sjöar, vattendrag, grundvatten och 
kustvatten uppnår minst god status.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

I tillsynsplaneringen och genomförande av tillsyn utgår nämnden från avrinningsområden och 
status i våra sjöar och vattendrag. Tillsynen riktas till rätt plats genom att tillsyn sker av 
verksamheter inom ett visst avrinningsområde med dålig status. Ett tätare samarbete med 
Roslagsvatten och arbete med vattenvård har införts för att tillsammans arbeta för en bättre 
vattenkvalitet och för att klara de kvalitetsnormer som finns för vatten. Arbetet med inventering av 
dagvattenanläggningar i kommunen har inletts i samarbete med Roslagsvatten. Kommunen 
kommer att påbörja tillsynen under 2018.

En inventering och insamling av uppgifter kring de hästgårdar och lantbruk som finns i kommunen 
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har påbörjats och ska sammanställas. Hästgårdar och lantbruk har en stor påverkan på 
vattenkvaliteten i dess närhet. Syftet är att minska växtnäringsläckaget från gårdarna och på sikt 
kunna uppnå ett bättre vatten och en bättre vattenmiljö. Nämnden bidrar aktivt till arbetet med 
dagvattenfrågor i detaljplaner.

Nämndens mål:
Nämnden ska verka för att i bygglovprocessen främja miljömässiga och långsiktigt hållbara 
lösningar.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Bygglovavdelningen kommer att ta fram riktlinjer för en samsyn av bedömning av lov i olika 
miljömässiga och långsiktigt hållbara lösningar. För att uppmuntra och underlätta för 
kommuninvånarna att använda solceller, som är ett miljömässigt bra alternativ för uppvärmning, 
kommer avdelningen att ta fram en tydlig instruktion som beskriver hur och var det kan vara 
bygglovsbefriat att sätta upp solceller.

Bygglovavdelningen och miljöavdelningen har ett samarbete för bedömning av förhandsbesked och 
nybyggnad av bostadshus utanför planlagt område. Miljöavdelningen är delaktig i ett tidigt skede i 
bygglovprocessen för att identifiera och hjälpa bygglovavdelningen att bevaka miljömässiga 
aspekter så som hur enskilda avlopp kan påverka till exempel sjöar och åar.
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Bästa kommunen att bo och leva i

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Stockholm Business Alliance (SBA) har levererat nya resultat för NKI (Nöjd- Kund- Index). 
Undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. 
Servicemätningen har genomförts på jämna års ärenden sedan 2006. Resultatet för ärenden 
handlagda under 2016 visar på en klar förbättring.

Arbetet med att förkorta handläggningstider och utveckla service genomförs i enlighet med den 
åtgärdsplan som togs fram under 2016. Under 2016 inleddes också projektet Förenkla helt enkelt i 
samverkan med övriga myndighetsverksamheter i kommunen och med stöd från Sveriges 
kommuner och landsting. Det gemensamma målet och syftet är att förenkla och underlätta för de 
företag som kommer i kontakt med myndigheter inom kommunen.

Inom bygglovverksamheten har handläggningstiden förkortats markant under början av 2017 sedan 
ett nytt arbetssätt med granskning av inkomna ärenden inom en vecka genomfördes. Information 
på Vallentuna.se ses över, kvalitetssäkras och förenklas. Förberedelser pågår också för utbyte av 
ärendehanteringssystem inom miljöområdet vilket säkerställer en god dokumentation av 
ärendehanteringen, men som också ger möjlighet till utvecklade e-tjänster. Likaså utvecklas och 
kvalitetssäkras kontinuerligt de karttjänster som tillhandahålls.

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

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Bygglovavdelningen har startat ett nytt sätt att arbeta. Det nya arbetssättet innebär bland annat att 
alla ansökningar ska granskas inom en vecka från det att ansökan inkommit. På så sätt får kunden 
en snabb återkoppling om sitt ärende, det vill säga om ansökan är fullständig eller om kunden 
behöver komplettera sin ansökan.  Arbete med digitala tjänster för information kommer att 
utvecklas, ett exempel är en bygglovportal. En digital bygglovportal innehåller förklaringar till det 
mesta som en bygglovssökande kommer i kontakt med och bör veta. Bygglovprocessen kommer att 
bli helt digital i portalen. Många människor söker bara bygglov en gång i livet. Då är det mycket att 
tänka på och som kan upplevas krångligt. Hela processen från ansökan om bygglov till slutbesked 
ska förklaras och guidas steg för steg. Tanken är att bygglovportalen ska fungera som en slags 
handbok och även en förklaring av lovprocessen.

Arbete pågår med att uppdatera styrdokument och se över att informationen på hemsidan är 
korrekt och lätt att förstå. Under året kommer de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Vallentuna 
kommun revideras. Rutiner och mallar utvecklas kontinuerligt för att öka enkelheten, snabbheten, 
rättssäkerheten och kvaliteten. Miljöavdelningen har sammanställt en FAQ, det är de vanligast 
förekommande frågorna och svaren, dessa kommer att publiceras på kommunens webbsida. Under 
år 2019 planeras ett nytt ärendehanteringssystem att införas vilket är en förutsättning för att kunna 
digitalisera verksamheten och aktivt kunna arbeta med utvecklingen av e-tjänster. Nöjd kund index 
(NKI) omfattar numer både företagare och privatpersoner vilket innebär att kommunen kan få 
resultat på fler tillsynsområden och dessutom öka underlaget för att ringa in områden som behöver 
utvecklas.

Kart- och mätavdelningen har efter önskemål från bygglovavdelningen tagit fram en ny 
kartprodukt, Nybyggnadskarta B. Nybyggnadskarta B används som underlag vid byggnation och är 
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ett mellanting mellan de tidigare varianterna A och C. Avdelningen har även med 
bygglovavdelningen arbetat fram tydligare riktlinjer som ska visa vilka kartunderlag som ska 
användas för olika bygglovansökningar.

Avdelningen håller på att ta fram en stomnätsstrategi för att hantera kommunens stomnät. Ett 
stomnät är ett nät av punkter som är bestämda genom någon form av beräkning på mätningar av 
vinklar, höjdskillnader och numera även avstånd, mellan punkterna. Nätets punkter används sedan 
som utgångspunkter vid mätning och utsättning av till exempel vägar, fastigheter och hus. I nuläget 
finns över 3000 stomnätspunkter med oviss kvalitet samtidigt som satellitmätning har förändrat 
mättekniken vilket lett till minskat användande av ett fysiskt stomnät. Arbetet bedrivs delvis i 
samverkan med Geodata Norrort. Målet med stomnätsstrategin är att kvalitetssäkra ett glesare nät 
samt tillgängliggöra detta med en tjänst på hemsidan.

Kontinuerlig ajourhållning av primärkartan har påbörjats och en plan för detta arbete kommer att 
tas fram. För arbetet kommer i första hand digitalt fotogrammetri att användas, en metod där man 
från flygbilder karterar (kartlägger) och ajourhåller primärkartan.

Arbetet med digitalisering av detaljplanerna fortsätter. Plantolkning är klar, nästa steg blir att 
implementera en datamodell som stöds av Boverkets standard. Kart- och mätavdelningen har lagrat 
alla egenskaper, användnings- samt planområden för kommunens samtliga planer i databasen. Nu 
ska en ny standard införas i datamodellen och därefter kan all information om detaljplanerna lagras 
i en strukturerad databas. Viss topologirättning (rättning av fastighetsindelningen) kommer att 
genomföras under året för att kunna använda databasen fullt ut.

Ett enklare visualiseringsverktyg har införts på fastighets- och planavdelningen för att lättare kunna 
planera byggnation och bland annat kunna göra sol- och skuggstudier. Kart- och mätavdelningen 
stödjer planavdelningen i arbetet med att ta fram en GIS-strategi.

MapInfo som är ett desktop-GIS, det vill säga ett dataprogram för att rita, analysera och skriva ut 
kartor, har succesivt börjat bytas ut mot gratisprogramvaran Q-GIS. Q-GIS som är ett så kallat Open 
Source program är både enklare och bättre än den tidigare programvaran MapInfo. Avdelningen har 
flyttat över kartdata från det gamla systemet till det nya, utbildning på Q-GIS genomförs löpande.

Avdelningen jobbar kontinuerligt med att visualisera relevant data i interna och externa 
karttjänster. Avdelningen jobbar aktivt med att kvalitetssäkra de data kommunen har samt att 
kontinuerligt ajourhålla de data kommunen hämtar från andra aktörer.



Samtliga nämnder, Tertialrapport januari-april 2017 117(159)

Fler och växande Vallentunaföretag

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

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Inom projektet Förenkla helt enkelt har kommunen tagit fram ett antal åtgärder som miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden genom sitt myndighetsansvar kan medverka i. Bland annat kommer en 
företagslots startas upp under sensommaren. Det innebär att företagare har möjlighet att på ett 
enkelt sätt träffa samtliga myndigheter inom kommunen vid ett och samma tillfälle. På så sätt kan 
myndigheterna ge en bra vägledning men också samordna handläggning på ett effektivt sätt.

En översyn ska ske av servicegarantier och handläggningstid. Vidare är målsättningen att 
möjliggöra personlig rådgivning i tidigt skede för att säkerställa att kompletta ansökningar 
inkommer. Former för tillgänglighet för besök och telefonkontakt kommer därför att ses över under 
året. Det pågår också kontinuerligt översyn av information på Vallentuna.se och utveckling av 
dokument och mallar för att öka förståelsen av vägledning och beslut.

Nämndens mål:
Nämnden ska verka för att tillmötesgå företagens behov inom nämndens ansvarsområde.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

En företagslots kommer att starta upp under sensommaren. Företagslotsen har till uppgift att 
samordna de frågeställningar som berör fler avdelningar inom myndighetsutövningen. 
Målsättningen är att på ett strukturerat och snabbt sätt hjälpa företag som är intresserade av att 
etablera eller expandera sin verksamhet i kommunen. Två handläggare inom bygglovavdelningen 
kommer att arbeta tillsammans med företagslotsen och med andra avdelningar för att kunna ge ett 
snabbt och tydligt svar.

Kart- och mätavdelningen kommer att uppdatera informationen på Vallentuna.se för att företag och 
andra aktörer ska kunna på ett bättre planerings- och beslutsunderlag.

Arbete pågår med att uppdatera styrdokument och se över att informationen på Vallentunas 
webbplats är lätt att förstå och är korrekt. Kommunen har träffat företag som har efterfrågat möten 
med samtliga av nämndens myndighetsområden.
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Närmare till allt

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Befolkningstillväxten i Stockholmsregionen ligger på en historiskt hög nivå. Det kommer innebära 
stora utmaningar samtidigt som det ger möjlighet att stärka länets attraktivitet och konkurrenskraft 
genom en hållbar och framtidsinriktad regionplanering. Regionens aktörer kommer behöva vara 
innovativa och flexibla för att befintliga resurser ska räcka och ge bästa möjliga resultat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter behöver ha en god framförhållning för 
framtida resursbehov och bevakar kontinuerligt lagändringar och omvärldshändelser som kan 
ändra inriktningen på verksamheter.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden deltar aktivt i länsövergripande sammanhang, såsom 
bygglovalliansen och miljösamverkan Stockholms Län. Kommunen samverkar även med andra 
kommuner i frågor som gestaltning, bemötande, digitala tjänster och bedömningar. 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, personalfrågor, 
kompetensförsörjning verksamhetsutveckling samt organisationsutveckling.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden deltar aktivt i alla delar i samhällsbyggnadsprocessen för att 
fånga upp frågor rörande bygg, miljö, hälsoskydd och livsmedel. Kart- och mätavdelningen stöder 
aktivt andra avdelningar med att ta fram underlag för upphandlingar samt den planering och 
analyser som ett växande Vallentuna kräver. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bidrar till att 
säkerställa en god miljö såväl utomhus som inomhus vilket är en grundläggande förutsättning för en 
fortsatt hållbarhet i den växande storstadsregionen. Detta sker genom det dagliga tillsynsarbetet 
enligt, genom hantering av övriga händelsestyrda ärenden, informationsinsatser och genom 
avdelningsöverskridande samarbeten. Ett långsiktigt perspektiv för att möta ett kommande behov 
kopplat till en ökande befolkningsutveckling vägs in i arbetet med bedömning av resurser, 
strategiska beslut och prioriteringar.

Nämndens mål:
Nämnden bidrar aktivt till en växande storstadsregion i nära samverkan med verksamheter, 
myndigheter och företag.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Ett projekt har startat för att effektivisera och identifiera processer som är bra men också processer 
som går att utveckla. Tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting) startade 
kommunen projektet ”Förenkla Helt enkelt”. Handläggare från miljö- och bygglovverksamheten är 
med i projektgruppen. Projektet är ett strategiskt arbete som ska bidra till att kommunen blir en av 
Sveriges företagsvänligaste och att Vallentuna ska vara en tillgänglig, lösningsorienterad och 
stödjande serviceorganisation.

Bygglovavdelningen samverkar tillsammans med de andra kommunerna som är medlemmar inom 
Bygglovalliansen. Syftet är att lära av varandra, förenkla rutiner, kompetensförsörja, utveckla, 
omvärldsbevaka och jämföra, för att myndighetsutövningen skall bli så lik som möjligt i hela landet. 
Samverkan och arbetet tillsammans bidrar till rättssäkra beslut, tydlig och korrekt information 
vilket ska leda till fler nöjda kunder.

Nämnden deltar aktivt i alla delar i samhällsbyggnadsprocessen för att fånga upp frågor rörande 
miljö-, hälsoskydd- och livsmedel. Dessutom samverkar kommunen genom bland annat 



Samtliga nämnder, Tertialrapport januari-april 2017 119(159)

miljösamverkan Stockholm län (MSL) i olika tillsynsprojekt och i chefs- och handläggarträffar. 
Nämnden bidrar till att säkerställa en god miljö såväl utomhus som inomhus vilket är en 
grundläggande förutsättning för en fortsatt hållbarhet i den växande storstadsregionen. Detta sker 
genom det dagliga tillsynsarbetet enligt avdelningens tillsynsplan, genom övriga händelsestyrda 
ärenden, informationsinsatser och genom avdelningsöverskridande samarbeten.

Kart- och mätavdelningen stödjer planavdelningens behov av användandet av 3D-visualisering för 
att förenkla vid detaljplanering. Användandet av 3D-data förenklar för planering och visualisering. 
Visualisering med hjälp av programvaran InfraWorks har börjat användas av både 
fastighetsavdelningen och planavdelningen. Avdelningarna har fått programvaran och utbildning 
för att kunna visualisera olika byggnader och titta på solstudier för olika scenarier. Fortsatt 
bevakning av området kommer att ske för att se vilka möjligheter det finns för 
samhällsbyggnadsförvaltningen att använda 3D-teknik och 3D-modeller för visualisering. Ett 
ytterligare steg kan vara att införa ett webbaserat program för visualisering.

Kart- och mätavdelningen stöder aktivt andra avdelningar med att ta fram underlag för 
upphandlingar samt den planering och analyser som ett växande Vallentuna kräver. Avdelningen 
arbetar i samverkan med bland annat Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) för att effektivisera 
och förbättra verksamheten.

Nämndens mål:
Nämnden har god framförhållning för att möta en ökad befolkningsutveckling.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Ett långsiktigt perspektiv för att möta ett kommande behov kopplat till en ökande 
befolkningsutveckling vägs in i arbetet med bedömning av resurser, strategiska beslut och 
prioriteringar. En del är att arbeta för en digital omställning. En annan del är att möta behovet med 
mer personella resurser. Under 2017 kommer nämnden fastställa en ny behovsbedömning inom 
miljöavdelningens arbetsområden som beskriver vilka resurser som framöver kommer att behövas 
för att kunna hantera den ökade befolkningstillväxten.

Kart- och mätavdelningen bidrar 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.
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God ekonomisk hushållning

Kommungemensamt mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Ett nytt förslag till bygglovtaxa beräknad utifrån ärendetyp och handläggningstid kommer att tas 
fram för antagande under 2017. Taxan ska även anpassas för att täcka kostnader för nya åtgärder i 
samband med ny lagstiftning i Plan och bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen (PBF).

Timtaxan för kontroll enligt livsmedelslagen, Strålskyddslagen och Miljöbalken kommer föreslås att 
höjas från 2018 för att öka självkostnadsgraden. I övrigt pågår arbete med effektivisering av vissa 
typer av ärenden för att förkorta handläggningstiden av dessa.

Inom kart- och mätverksamheten sker kontinuerligt utvärdering och översyn av taxan för att 
finansiera de tjänster som utförs.

För att möta en utveckling inom samhällsbyggnadsområdet med en ökad volym, storlek och 
komplexitet i kommande uppdrag pågår ett omfattande utvecklingsarbete. Digitaliseringen är en 
nyckel för att nå effektiva processer liksom för att kunna möta förväntningar från kommuninvånare, 
företagare och övriga aktörer. Under året genomförs en kartläggning av nuläge och behov för att få 
fram en handlingsplan för en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess, som underlag för kommande 
satsningar.

Nämndens mål:
Nämndens verksamheter ska öka kostnadseffektiviteten genom digitalisering och framtida 
automation.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Vallentuna kommun befinner sig i en expansiv period med hårt tryck på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen ser arbetet för en digitalisering av 
samhällsbyggnadsprocessen som en nyckel för att nå effektivare processer, möta kundernas 
förväntningar och öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Uppdraget kan på ett övergripande sätt beskrivas med att utreda hur det ser ut idag och vart 
förvaltningen vill nå. Därefter kommer kommunen att genomföra en GAP-analys, och slutligen ta 
fram en handlingsplan för att nå målet. Handlingsplanen ska tydligt visa hur målet kan nås och 
fungera som ett underlag för de prioriteringar som framöver behöver göras.

Kart och mätavdelningen arbetar aktivt med att styra datalagringen av geodata till strukturerade 
databaser med tydligt ansvar och dokumenterade metadata, det vill säga data som beskriver vad 
data är och status. Avdelningen jobbar med att ta fram en strukturerad metod att arbeta med 
geodata. Metoden kommer att innefatta olika delar såsom skapande av data, utbildning i 
programvara, datalagring och presentation på interna kartor och kartor på hemsidan.
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Styrkort

Sammanfattning av nämndens nyckeltal Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Kund/invånare

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance/bygglovalliansens 
undersökning, bygglov 71 50 43

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance/bygglovalliansens 
undersökning, miljö- och hälsoskydd - - 63

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance/bygglovalliansens 
undersökning, livsmedelskontroll 67 66 -

Handläggningstiden för planenligt bygglov inom detaljplan 
(veckor) 2,3 3,2 2,5

Verksamhet

Miljöskydd, tillsynsbesök, anläggningar riskklassade med årsavgift 8 28 27

Hälsoskydd, tillsynsbesök, anläggningar riskklassade med årsavgift 23 40 43

Livsmedel, kontrollbesök, anläggningar riskklassade med årsavgift 32 120 110

Enskilda avlopp, (befintliga) antal inspekterade 13 167 130

Antal beviljade bygglov/anmälningar 221 505 662

Antal förhandsbesked 6 40 17

Antal nybyggnadskartor 43 155 127

Antal husutsättning 8 36 31

Antal lägeskontroller 20 74 114

Miljö

Aktuell Hållbarhets miljöranking av Sveriges kommuner - - -

Andel återvunnet matavfall i kommunen (kg/år) - - -

Total energiförbrukning i kommunens lokaler kWh/m2 och år - - -

Ekonomi

Ekonomiskt resultat, avvikelse mot budget, mkr (prognos) 0,0 -2,1 0,3

Medarbetare

Sjukfrånvaro 7,2 % 4,4 % 5,8 %

Könsfördelning, andel män 29 % 28 % 35 %
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Analys - Kund/Invånare

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Helår 
2014

Nöjd-kund-index i Stockholm Business 
Alliance/bygglovalliansens undersökning, bygglov 71 50 43 -

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

- - 63 -

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

67 65 - -

Handläggningstiden för planenligt bygglov inom 
detaljplan (veckor) 2,3 3,2 2,5 3,0

Andel c-anmälningar besvarade inom 6 veckor, %* 100 % 62,5 % 67,0 % -

Handläggningstiden för en nybyggnadskarta, ska inte 
överstiga 25 kalenderdagar enligt tjänstedeklaration 22,4 22,0 20,1 20,6

Antal öppet hus under året 3 9 9 4

*Anmälan om att få bedriva miljöfarlig verksamhet.

Kommentar

Bygglov 

Bygglovavdelningens resultat i den senaste Stockholm Business Alliance (SBA)-undersökningen 
visar att kundnöjdhet har förbättrats mot förra årets mätning. Mätningen är baserad på 2016 års 
beslutade bygglovsärenden. Årets Nöjd-Kund-Index (NKI) visar en indexklättring från 50 till 71. 
Vallentuna har lyckats med att förbättra sitt resultat med 28 enheter på två år. Totalt hamnar 
bygglov på 34:e plats av totalt 117 kommuner. Det genomsnittliga NKI-resultatet för alla kommuner 
inom bygglov är 60. Det visar att ett NKI på 71 är ett bra resultat och de åtgärder som vidtogs i 
början av år 2016 har gett effekt. Det högsta omdömet gavs inom kategorin bemötande med ett 
index på 70.

För att säkerställa en hög servicenivå och därmed förhoppningsvis ett ökat NKI kommer 
avdelningen att prioritera arbetet med att öka effektiviteten i handläggningen samt 
kommunikationen med kunden.

 Bygglovavdelningen har under första kvartalet 2017 infört ett nytt arbetssätt som innebär 
att en ny ansökan granskas och kunden får en återkoppling på sin ansökan senast en vecka 
från det att ansökan inkommit till avdelningen. Denna återkoppling sker både via e-post 
och via brev.

 Bygglovavdelningen kommer under senare delen av 2017 att göra en djupdykning i olika 
ärendeprocesser för att kartlägga det nya arbetssättet men också för att hitta ytterligare sätt 
att kunna effektivisera handläggning. I denna analys kommer även avdelningen se över 
vilka tekniska hjälpmedel som finns att tillgå för att underlätta handläggning i form av 
digitala hjälpmedel. Några exempel kan vara läsplattor med arbetsplatsappar, gemensamt 
digitalt arkiv, digitalt mät och kalibreringsverktyg.

 Avdelningen har fått mycket positivt gensvar från kommuninvånarna över ”öppet-hus” 
tillfällena som ger kunderna möjlighet att en gång i månaden, besöka avdelningen för att få 
svar på sina frågor innan ansökan skickas till avdelningen. Bygglovavdelningen kommer 
fortsätta att erbjuda dessa tillfällen till möten på samma sätt som tidigare år (2016).

 I år ges det tillfälle att träffa fler avdelningar som medverkar vid "öppet hus" och kunderna 
får då möjlighet att träffa en representant från samtliga avdelningar på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet är att tillsammans skapa ett personligt möte och öka 
möjligheten för kunden att komma i kontakt med rätt person för att få rätt råd och 
vägledning i sitt ärende.

Den genomsnittliga tiden för handläggning av en ansökan som stämmer med gällande detaljplan 
har under perioden varit 2,3 veckor, vilket är en förbättring mot föregående mätning. Avdelningen 
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räknar från att ansökan är fullständig fram till beslut.

Miljö

Resultat för NKI (Nöjd- Kund- Index) för SBA-undersökningen inom miljö- och hälsoskydd saknas 
då för få svar inkommit under mätperioden 2016. Årets NKI resultat för livsmedelskontrollen är 67 
vilket kan jämföras med index för samtliga kommuner SBA som ligger på 75. Miljöavdelningen 
arbetar vidare med rutiner, mallar, effektiviseringar och övriga frågor som ska möjliggöra ännu 
bättre service och kvalitet framöver. Antalet C-anmälningar (anmälan om miljöfarlig verksamhet) 
som hanteras inom 6 veckor har under perioden varit 100 procent.

Analys - Verksamhet

Prognos 
2017

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Miljöskydd - hälsoskydd - livsmedel

Miljöskydd, tillsynsbesök, anläggningar riskklassade 
med årsavgift 54 8 28 27

Miljöskydd, övriga tillsynsbesök _ 13 110 45

Hälsoskydd, tillsynsbesök, anläggningar riskklassade 
med årsavgift 61 23 40 43

Hälsoskydd, övriga tillsynsbesök _ 3 17 20

Livsmedel, kontrollbesök, anläggningar riskklassade 
med årsavgift 127 32 120 110

Livsmedel, övriga kontrollbesök - 1 17 13

Enskilda avlopp, (befintliga) antal inspekterade 100 13 167 130

Enskilda avlopp, antal tillståndsprövningar 100 26 82 108

Totalt antal ärenden 900 312 820 888

Bygglov

Kostnadstäckningsgrad för bygglovverksamheten (%) 95 % 68 % 71 % 73 %

Antal beviljade bygglov/anmälningar 700 221 505 662

Antal förhandsbesked 55 6 40 17

Totalt inkomna ärenden 680 231 757 699

Kart- och mätverksamhet

Antal nybyggnadskartor 160 43 155 127

Antal husutsättning 35 8 36 31

Antal lägeskontroller 75 20 74 114

Kommentar

Bygglov

Antalet inkomna ansökningar för perioden är på ungefär samma nivå som motsvarande period för 
2016. Prognosen för antalet beslut för 2017 antas bli något högre totalt sett än tidigare år. Främsta 
orsaken till det är att verksamheten har anlitat konsulter för att hantera ärenden som ännu inte har 
handlagts. Att få en balans i ärendehantering är en nödvändig åtgärd för att kunna tillämpa det nya 
arbetssättet. Våren och försommaren är verksamhetens mest intensiva period vad det gäller 
ansökningar. Hösten förväntas bli något lugnare men ett fortsatt ökat tryck är att vänta. 
Bostadbyggnadsprognosen ser generellt mycket positiv ut i kommunen och i regionen.

När det gäller förhandsbesked så är det en markant ökning. Verksamheten har inom perioden 
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beslutat 6 förhandsbesked men drygt 25 ansökningar är under utredning.

Miljö

Tillsyn och kontroll genomförs enligt plan. Inventeringen av enskilda avlopp påbörjas i maj månad, 
målet är att inspektera 100 stycken avlopp. Alla 48 förskolor har fått besök under 2016 och 2017 
med fokus på kemikalier i förskolan.

Kart- och mät

Kart- och mätavdelningen har under perioden haft många inkomna beställningar på 
nybyggnadskartor (NKB). Avdelningen har börjat med en ny typ av nybyggnadskarta, NBK B. 
Nybyggnadskarta B, används till exempel för byggnation av garage och tillbyggnader. Denna karta 
innehåller bland annat gällande fastighetsgränser, byggnader, detaljplaneinformation, servitut, 
höjdkurvor och arbetsfix, men ingen VA-information. Kartan framställs efter viss fältkontroll. Kart 
och mätavdelningen har utökat personalstyrkan med en tredje mätingenjör för att möta den ökade 
ärende mängden.

Analys - Miljö

Prognos 
2017

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Aktuell Hållbarhets miljöranking av Sveriges 
kommuner - - - -

Andel återvunnet matavfall i kommunen (kg/kr) - - - -

Total energiförbrukning i kommunens lokaler kWh/m2 - - - -

Kommentar

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns en miljögrupp tillsatt som ska säkerställa att 
Vallentunas miljöplan leder till konkreta åtgärder. Miljögruppen deltar i det kommunövergripande 
ISO 14001 arbetet som leds av kommunledningskontoret. Gruppen ser bland annat till att en aktuell 
miljökartläggning och miljöaspektlista finns för verksamheten. Miljögruppen ska ta fram aktiviteter 
som bidrar till att nå miljömålen. Aktiviteterna ska arbetas in i varje avdelnings genomförandeplan. 
Miljögruppen ska i samverkan med miljöstrategen kommunicera ut Vallentunas miljömål och 
formulera miljöstyrtal. Gruppen är ny och formerna för arbetet är inte helt klart. Tre styrtal har 
identifierats. En definition av vad som kommer att mätas och eventuella indikatorer behöver tas 
fram. Utfall av styrtalen kommer att redovisas i slutet av året.
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Analys - Ekonomi 

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter beräknas kunna bedrivas enligt budget.

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2017

Avvikelse 
prognos 

2017

Avvikelse 
2016

Avvikelse 
2015

Totalt miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 0,3 12,5 0,0 -2,1 0,3
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Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2017

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2017

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2016

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2016

TOTALT

K 49,2 16,2 33 % 49,2 0,0 47,3 14,7 31 % 46,9

I -36,7 -11,5 31 % -36,7 0,0 -36,2 -10,7 30 % -33,6

N 12,5 4,8 38 % 12,5 0,0 11,1 3,9 35 % 13,3

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

K 0,7 0,2 35 % 0,7 0,0 0,7 0,2 31 % 0,6

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0

N 0,7 0,2 35 % 0,7 0,0 0,7 0,2 31 % 0,6

Gemensam administration

K 23,2 7,2 31 % 23,2 0,0 21,5 6,7 31 % 21,4

I -22,1 -7,6 34 % -22,1 0,0 -21,8 -7,5 34 % -21,9

N 1,1 -0,4 -
39 %

1,1 0,0 -0,4 -0,8 223 
%

-0,5

Bygglov och tillsyn

K 9,2 3,7 41 % 9,2 0,0 8,5 2,8 33 % 8,5

I -8,7 -2,4 28 % -8,7 0,0 -8,6 -0,8 9 % -6,1

N 0,5 1,3 273 
%

0,5 0,0 -0,1 2,0 #### 2,4

Kart- och mätverksamheten

K 6,7 2,2 33 % 6,7 0,0 6,0 1,8 31 % 6,4

I -2,2 -0,8 38 % -2,2 0,0 -1,9 -0,7 36 % -2,7

N 4,5 1,4 31 % 4,5 0,0 4,0 1,1 28 % 3,8

Miljöskydd

K 4,6 1,5 33 % 4,6 0,0 5,8 1,9 33 % 5,8

I -2,4 -0,4 15 % -2,4 0,0 -2,6 -0,7 28 % -1,8

N 2,2 1,1 53 % 2,2 0,0 3,3 1,2 37 % 3,9

Hälsoskydd

K 1,2 0,4 33 % 1,2 0,0 1,1 0,4 33 % 1,1

I -0,5 -0,2 40 % -0,5 0,0 -0,5 -0,5 106 
%

-0,5

N 0,7 0,2 27 % 0,7 0,0 0,7 -0,1 -
18 %

0,6

Livsmedel

K 1,0 0,3 31 % 1,0 0,0 1,1 0,3 31 % 1,0

I -0,8 0,0 4 % -0,8 0,0 -0,8 -0,5 67 % -0,7

N 0,2 0,3 138 
%

0,2 0,0 0,3 -0,2 -
67 %

0,3
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Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2017

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2017

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2016

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2016

Bostadsanpassning

K 2,7 0,6 24 % 2,7 0,0 2,8 0,5 18 % 2,2

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0

N 2,7 0,6 24 % 2,7 0,0 2,8 0,5 18 % 2,2

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

Kommentar

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågår ett utvecklingsarbete där fem fokusområden har 
identifierats, digital, effektiv, flexibel, hållbar och attraktiv. Inom dessa fokusområden ryms ett 
antal utvecklingsprojekt från digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen till strategisk 
kompetensförsörjning. Utvecklingsprojekten syftar till att skapa ett attraktivt Vallentuna, med ett 
tydligt erbjudande för nöjda nuvarande och framtida kommuninvånare, företagare och arbetstagare.

Ett fokusområde som nämndens avdelningar arbetar med är att förbättra service och tillgänglighet 
för kommunens företagare. Under hösten 2016 har hela kommunen genomgått SKL;s (Sveriges 
Kommuner och Landsting) utbildningspaket, ”Förenkla helt enkelt”. Syftet med utbildningen är att 
skapa insikt och förslag till åtgärder för att förbättra näringslivets upplevelse av kommunens 
myndighetsutövning. Under utbildningen har avdelningarna tagit fram en lista på åtgärder. 
Åtgärderna har arbetats in i avdelningarnas genomförandeplaner för 2017. Övergripande 
fokusområden har tagits fram som ska ligga till grund för förvaltningarnas fortsatta arbete, där till 
exempel en företagslotsfunktion ska inrättas. Projektledare för ”Förenkla helt enkelt” är 
handläggare från bygglov- och miljöavdelningen.

Ett annat fokusområde under året är digitalisering. En handlingsplan för digitalisering av 
samhällsbyggnadsprocessen ska tas fram, en process där nämndens verksamheter är 
representerade. Handlingsplanen beräknas vara klar till hösten 2017. Syftet är att få effektivare 
processer, ökad kundnytta samt öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Bygglov och tillsyn

Bygglovavdelningen har effektiviserat bygglovsprocessen genom att införa ett nytt arbetssätt. 
Avdelningen har delats in i tre team med en ledare i varje team. Effektiviseringen består av en 
mängd olika åtgärder. Det nya sättet att arbeta i team bidrar till kunskapsöverföring, samsyn, 
rättssäkerhet och kortare handläggningstider. Konsulter har anlitats för att hantera ärenden som 
ännu ej har handlagts för att få en balans i ärendehanteringen. Tillsynsärenden prioriteras och 
kommer att handläggas skyndsamt vilket beräknas få en positiv effekt på intäkterna. Bygglovtaxan 
behöver förändras men framför allt förenklas för att sökanden lätt ska få besked och förstå hur 
mycket ett bygglov kostar. Taxan behöver justeras för att möta ökade kostnader som till exempel 
nya avgifter som har tillkommit i samband med ny lagstiftning i plan- och byggnadslagen och plan- 
och byggförordningen. Avdelningen kommer att arbeta fram ett nytt förslag till ny taxa som 
beräknas utifrån ärendetyp och handläggningstid. Verksamheten beräknar att kunna bedrivas enligt 
budget då intäkterna prognostiseras att täcka kostnader för konsulter.

Kart- och mätverksamheten

Kart- och mätavdelningen anpassar verksamheten efter bygglovavdelningens nya riktlinjer för 
kartunderlag. Bygglovavdelningen har från och med år 2017 börjat tillämpa riktlinjer för vilka 
kartunderlag som krävs för olika bygglovsändamål, vilket ska leda till att alla handläggare ska göra 
en likabedömning. De nya riktlinjerna medför att kart – och mätavdelningen kommer att utföra 
mera fältkontrollerade kartor. Avdelningen har utökat med en mätingenjör för att möta den ökade 
ärendemängden. Helårsprognosen är enligt budget.

Miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll

Miljöavdelningen genomför en utredning för att identifiera behov inför perioden 2018-2020, 
samtidig planeras och genomförs tillsyn för år 2017. Miljöavdelningen arbetar med att ta fram ett 
förslag till höjning av timtaxan för kontroll enligt livsmedelslagen, Strålskyddslagen och 
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Miljöbalken. Förslaget är att höja timtaxan från 2018 för att öka självkostnadsgraden. I övrigt pågår 
arbete med effektivisering av vissa typer av ärenden för att korta ned handläggningstiden. Utfallet 
för perioden vad gäller intäkter är något lågt då de årliga avgifterna inom livsmedel och miljöskydd 
ännu ej har debiterats. Miljöavdelningens resultat för helåret beräknas bli enligt budget.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

Projekt Budget 
2017

Bokfört 
perioden

Prognos 
2017

Total 
projektbudget

Beräknad 
totalsumma

Klart 
år

Totalt (mnkr) 2,3 0,2 2,3 3,0 3,0

Digitalisering bygglovarkiv 1,8 0,2 1,8 2,5 2,5 2017

Åtgärder för nytt 
ärendehanteringssystem 
(miljö)

0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 2017
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Analys - Medarbetare
Från och med 2017 baseras nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald 
på samtliga medarbetare med månadslön oavsett anställningsform. Detta att jämföra med redovisat 
resultat för helår 2015 och 2016, då det enbart baserades på medarbetare med en 
tillsvidareanställning.

Personal

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Antal anställda 34 25 23

Varav tillsvidareanställda 32

Antal årsarbetare 33,8 25 23

Medelålder 44,0 43,5 44

Medellön (tkr) 37,0 35,3 35

Medianlön (tkr) 35,5 34,6 34

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

Samtliga medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 68,3 % 50,1 % 44,5 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 14,9 % 6,3 % 10,7 %

Kvinnor 3,9 % 3,5 % 3,4 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 2,6 % 0,7 % 2,4 %

30 - 49 år 9,4 % 4,8 % 4,6 %

50 år och äldre 1,6 % 4,3 % 10,7 %

Samtliga 7,2 % 4,4 % 5,8 %

Personalomsättning

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Tillsvidareanställda medarbetare 9,2 % 24,0 % 12,8 %

Jämställdhet och mångfald

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Anställda, andel män 29 % 28 % 35 %

Kommentar

Ett fåtal långtidssjukskrivna medarbetare på en liten förvaltning påverkar det procentuella utfallet. 
Arbetsgivarens rehabiliteringsprocess av de långtidssjukskrivna är pågående. Erfarenheter från 
tidigare år är att den totala sjukfrånvaron förväntas sjunka under resten av året.

Personalomsättningen som för perioden är 9,2 procent består av fyra personer. Ökningen av 
personal består av en medveten satsning på nämndens verksamheter för att kunna möta den ökande 
ärendemängden.
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Socialnämnden

Måluppfyllelse

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

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall

Kommungemensamma 
mål Nämndens mål

Totalt antal: 5 7

Förväntad effekt för perioden uppnådd:

Arbete pågår: 5 7

Ej påbörjad:

Sammanställning måluppfyllelse - Prognos helår

Kommungemensamma 
mål

Nämndens mål

Totalt antal: 5 7

Målet uppfyllt 5 7

Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt

Strategiska inriktningar

Här växer människor och företag

Kommungemensamt mål:
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Inom socialförvaltningen pågår ett antal utvecklingsaktiviteter för att bidra till en 
utveckling som är långsiktigt hållbar. Socialförvaltningen har under det 
kommungemensamma målet två nämndsmål varav ett har inriktning långsiktig 
hållbarhet med fokus på arbetsmiljö och ett som fokuserar på hållbarhet vad gäller 
miljöpåverkan.

Exempel på Utvecklingsaktiviteter:

 Utöka andelen heltidstjänster.
 Inspirationskonferens kring utsatta barn i samverkan med skolan.
 Utveckling arbetsmiljö inom myndighetsavdelningen.
 Aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron inom socialförvaltningen.
 Aktivt arbete med information från digital körjournal för att minimera miljöpåverkan vid 
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transporter.
 Minska antalet enskilda leveranstillfällen vid inköp.
 Minska matsvinnet i verksamheten.
 Minska användandet av miljöfarliga kemikalier.
 Miljöcertifiering av socialtjänstens verksamheter.

Utfall av dessa aktiviteter redovisas under respektive nämndmål.

Nämndens mål:
Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av ett gott ledarskap, 
uppmuntran av medarbetares engagemang samt en god arbetsmiljö.

 Arbete pågår

Utöka andelen heltidstjänster

Om fler medarbetare i välfärden skulle arbeta heltid, skulle rekryteringsbehoven kunna minska och 
leda till attraktivare jobb och ökad jämställdhet. Socialförvaltningen vill verka för att fler 
medarbetare får möjlighet till heltidstjänstgöring. Vallentuna kommun ligger på plats 158 i ranking 
bland landets kommuner avseende andel heltidsarbetande inom vård och omsorg.

Förväntad effekt

Andelen heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om äldre och funktionshindrade var enligt 
SKL 38 procent 2016, denna andel bör vara minst 40 procent vid årets slut 2017.

Uppnådd effekt

2017-05-01 var andelen heltidsarbetande månadsavlönade 38 procent, det vill säga ingen 
förändring jämfört med 2016.

Inspirationskonferens kring utsatta barn i samverkan med skolan.

Under hösten 2017 planeras en konferens där kunder och personal ges chansen att inspireras sida 
vid sida på samma konferens. Tanken är att konferensen ska planeras som ett samverkansprojekt 
mellan skola och socialförvaltning. Syftet är att lyfta fram olikheter, visa att inget är omöjligt och 
inspirera människor till förändring. Den är också ett bidrag för att Vallentuna kommun blir landets 
ledande skolkommun.

Förväntad effekt

Under hösten 2017 genomförs en inspirationskonferens med kunder och personal som målgrupp. 
Konferensen ska genomföras i samverkan med skolan.

Uppnådd effekt

Planeringen av dagen har påbörjats, barn och ungdomsförvaltningen har kontaktats för samverkan i 
arbetet.

Utveckling arbetsmiljö inom myndighetsavdelningen

Myndighetsavdelningen inom socialförvaltningen har fått en allt mer pressad arbetssituation på 
grund av stora svårigheter att rekrytera handläggare. Situationen är likartad inom många 
kommuner i Stockholmsområdet. Insatser kommer att genomföras för att förbättra 
arbetssituationen på myndighetsavdelningen.

Förväntad effekt

Genom de insatser som genomförs minskas såväl personalomsättning som andelen sjukskrivningar 
inom myndighetsavdelningen.

Uppnådd effekt

Ny myndighetschef är rekryterad och har påbörjat sitt arbete under april. Åtgärder för att förbättra 
arbetsmiljö genomförs som en följd av den inspektion som arbetsmiljöverket genomförde i januari. 
En resursperson för IT-stöd på myndighetsavdelningen har rekryterats och påbörjat sitt arbete.
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Aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron inom socialförvaltningen.

Sjukfrånvaron i kommunerna steg från 7,0 till 7,2 procent mellan 2015 och 2016. Under 2016 hade 
förvaltningen en gemensam aktivitet med målsättningen att sjukskrivningen på förvaltningsnivå 
skulle underskrida 5 procent.

Förväntad effekt

Socialförvaltningens sjukfrånvaro ska underskrida 6 procent under 2017. För att lyckas med detta 
krävs att varje verksamhet arbetar aktivt med alla möjligheter för att hålla nere sjukskrivningarna.

Uppnådd effekt

Efter årets första tertial är utfallet för sjukfrånvaro cirka 1 procent lägre än motsvarande period 
förra året, om detta är bestående kan målsättningen uppnås. Under tertial 1 har en föreläsningsserie 
om vikten av aktiv rehabilitering i ett tidigt skede påbörjats.

Nämndens mål:
Socialnämndens verksamheter ska arbeta systematiskt med energi och miljö så att påverkan på 
miljön minskas.

 Arbete pågår

Aktivt arbete med information från digital körjournal för att minimera miljöpåverkan 
vid transporter.

Under 2017 ska socialförvaltningen utvärdera förvaltningens transporter med hjälp av digitala 
körjournaler, för att minska miljöpåverkan vid transporter.

Förväntad effekt

Socialförvaltningen ska under 2017 öka kunskapen om hur användningen av fordonen påverkar på 
miljön och genom åtgärder minska det beräknade utsläppet av koldioxid med 2 procent jämfört 
med tertial 1 2017.

Uppnådd effekt

Förvaltningen har utvecklat en metod för att redovisa varje fordons bedömda koldioxidutsläpp 
månadsvis. Sammanställning för varje verksamhets totala påverkan har sammanställts och 
underlag kommer att användas för lokal utvärdering för omprioriteringar/förändringar vilket bör 
leda till minskad miljöpåverkan.

Minska antalet enskilda leveranstillfällen vid inköp.

Tuna omsorger består av ett antal verksamheter som arbetar med socialpsykiatri. Verksamheterna 
arbetar med att minska antalet leveranstillfällen till de olika enheterna, genom ökad samordning. 
Tidigare har enheterna gjort beställningar oberoende av varandra vilket medfört fler transporter i 
närområdet.

Förväntad effekt

Antalet transporttillfällen med varor till enheterna minskar.

Uppnådd effekt

Enhetsledarna inom verksamheten har påbörjat samarbete för att beställningarna ska samordnas, 
med målsättning att transporttillfällen ska minskas.

Minska matsvinnet i verksamheten.

På äldreboenden blir det ett betydande matsvinn, vilket bidrar till negativ miljöpåverkan. Vid 
Korallens äldreboende har arbete med detta påbörjats under året. Ofta har beställningar gjorts 
schablonmässigt och vilken mängd mat som kasserats har inte varit i fokus. Avsikten med detta 
arbete är att förbättra beställningarnas volym och ha löpande uppföljning av hur stora mängder mat 
som kasseras.
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Förväntad effekt

Förbättrade arbetsformer för beställning och uppföljning ska införas under året.

På äldreboenden ska matsvinnet minskas med cirka 10 procent jämfört med föregående års 
viktvolym. Detta kommer att utvärderas utifrån den viktrapport som används för hämtning av 
matsvinnet.

Uppnådd effekt

Förbättrad uppföljning och kommunikation är införd. Stort fokus läggs på beställningsvolymer och 
vilket svinn som förekommer.

Minska användandet av miljöfarliga kemikalier.

Korallens äldreboende kommer under året att arbeta aktivt för att minska användningen av 
miljöfarliga kemikalier i verksamheten. Arbetet kommer att ske med fokus på att finna 
miljövänligare alternativ, men också att minimera användning av kemikalier.

Förväntad effekt

Förbrukningen av kemikalier såsom tvättmedel, diskmedel med mera kommer att minska jämfört 
med föregående års förbrukning.

Uppnådd effekt

Samtliga diskmaskiner inom verksamheten har justerats av tekniker så de är rätt inställda vad gäller 
dosering av diskmedel. Personalen har och också fått tydligare information om dosering vid 
användning av tvättmaskinerna. Inköp av kemtekniska produkter har minskat med cirka 12 procent 
jämfört med motsvarande period föregående år.

Miljöcertifiering av socialtjänstens verksamheter.

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.

Uppnådd effekt

Företrädare för socialförvaltningen deltar aktivt i arbetet med ISO certifieringen. Det finns en 
pågående samverkan mellan kommunens miljöstrateg och förvaltningens kvalitetsutvecklare. Under 
årets första månader har aktiviteter med inriktning på miljö och hållbarhet sammanställts.
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Bästa kommunen att bo och leva i

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Inom socialförvaltningen pågår ett stort antal utvecklingsaktiviteter för att ytterligare 
säkerställa och utveckla kvaliteten i verksamheten. Exempel på detta är:

 Evidensbaserade metoder utvecklas, reviderad version av barnets behov i centrum(BBIC).
 Utveckling av nyckeltal inom socialförvaltningen.
 Våld i nära relationer, fortsatt utveckling av arbetet.
 Öka nöjdheten bland socialförvaltningens kunder.
 Ytterligare kvalitetssäkring av läkemedelshantering.
 Utveckla kundnöjdhet med måltider och måltidsmiljö inom äldreboenden.
 Utvecklingsarbete fallprevention.
 Utveckling av välfärdsteknologi.
 Sociala insatsgrupper (SIG) till barn och ungdom under 21 år.

Utfall av dessa aktiviteter redovisas under respektive nämndmål.

Nämndens mål:
Socialnämndens verksamheter ska skapa trygghet och öka nöjdheten för Vallentuna kommuns 
invånare.

 Arbete pågår

Evidensbaserade metoder utvecklas, reviderad version av barnets behov i centrum 
(BBIC)

Barn och familjeenheten har arbetat med metoden BBIC sedan 2011. Under senare år har en ny 
version av BBIC utarbetats. Den nya versionen ska ge sociala barn- och ungdomsvården 
förutsättningar att stärka rättssäkerheten, öka delaktigheten för barn och unga, förenkla arbetet och 
bidra till systematisk uppföljning.

Förväntad effekt

Den nya versionen av BBIC kommer att vara införd och tillämpas i handläggningen senast vid 
årsslutet. Under året kommer alla handläggare att delta i SKL:s webb-utbildning i risk- och 
skyddsfaktorer i handläggningsprocessen.

Uppnådd effekt

De reviderade mallar som finns för BBIC är införda och har börjat att användas i handläggningen.

Utveckling av nyckeltal inom socialförvaltningen.

Socialförvaltningen har ett relativt begränsat antal nyckeltal som används med varierande 
kontinuitet. På många områden krävs stora manuella insatser för att få fram dessa. I detta 
utvecklingsarbete kommer ett antal nya nyckeltal etableras och metoder för att kunna få fram 
nödvändigt underlag kommer att utarbetas. Vidare kommer distributionen av dessa att utvecklas.

Förväntad effekt

Nyckeltal ska tas fram som ett underlag som ska användas till en långsiktig strategisk planering i 
verksamheten.
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Uppnådd effekt

Arbete med förteckning över nyckeltal har påbörjats. Dessutom har arbetet med att tillgängliggöra 
data från Treserva (socialtjänstens verksamhetssystem) via en utdataplattform påbörjats. Vidare har 
nyckeltal som visar omfattningen av miljöpåverkan utarbetats.

Våld i nära relationer

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 relationer utifrån gällande lagstiftning och i enlighet med föreskrifter och allmänna råd från 
Socialstyrelsen. För att förbättra detta område ytterligare genomförs en satsning på kompetens och 
information.

Förväntad effekt

Inrätta funktion som arbetar med särskild inriktning mot våld i nära relationer. Under året 
förväntas ett antal nätverksträffar med de lokala ombuden genomförs.

Uppnådd effekt

En samordnare för arbetet med våld i nära relationer är anställd och kommer att påbörja sitt arbete 
under försommaren.

Öka nöjdheten bland socialförvaltningens kunder

Socialförvaltningen genomför varje år kundundersökningar för olika typer av kunder. För 
närvarande görs detta för särskilda boenden äldre, hemtjänst samt verksamhet för personer med 
funktionsnedsättningar (LSS och socialpsykiatri). Varje år pågår ett utvecklingsarbete i 
verksamheten med utgångspunkt från analys av undersökningarnas utfall.

Förväntad effekt

För hemtjänstkunderna förväntas verksamheten behålla eller förbättra nuvarande nöjdhet. För 
kunderna på särskilt boende äldre förväntas den sammantagna nöjdheten öka med 1 procent. För 
övriga ska verksamheten minst behålla nuvarande nöjdhet.

Uppnådd effekt

Det finns inget utfall för detta ännu.

Ytterligare kvalitetssäkring av läkemedelshantering

Socialförvaltningen kommer att arbeta aktivt för att minska antalet läkemedelsavvikelser. Detta 
kommer att ske genom utbildningsinsatser för sjuksköterskor och omvårdnadspersonal och 
förbättrad uppföljning av tillämpning av rutiner på området.

Förväntad effekt

Utveckling av egenkontroll för läkemedelshantering som kommer att ske två gånger per år på 
samtliga verksamheter.

Uppnådd effekt

Förberedelsearbete pågår för att finna former för egenkontroll av läkemedelshantering.
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Nämndens mål:
Socialnämnden ska stärka individen till ett mer självständigt liv.

 Arbete pågår

Utveckla kundnöjdhet med måltider och måltidsmiljö inom äldreboenden.

Med evidensbaserat stöd och verktyg som ingår i konceptet fem aspekterna av måltids modell 
(FAMM) öka boendenöjdheten kring måltidsmiljön. Detta görs bland annat genom ett aktivt arbete 
med kostombud på de båda enheterna samt ökad kunskap om tillämpningen av konceptet FAMM.

Förväntad effekt

Arbetet med dessa frågor förväntas ge ett bättre utfall vad gäller kundernas omdöme kring mat och 
måltidsmiljö. Omdömet förväntas öka med minst 2 procent vid kundundersökningen 2017 och 
ytterligare 2 procent vid 2018 års undersökning.

Uppnådd effekt

På kostombudsmöten har Äldrecentrums webbutbildning Mat och hälsa för äldre genomarbetats. 
Samtliga kostombud vid enheterna har genomgått samtliga sju moduler i denna utbildning. Vidare 
har måltidsobservationer med hjälp av särskilt utvecklat verktyg genomförts. Kostombuden har 
genomfört möte med kökschefen för att prata om menyn och kvalitetsfrågor samt inköpsfrågor 
kring matvaror. Dessutom har en förnyelse av måltidsmiljön med mer attraktiv servering av maten 
genomförts.

Utvecklingsarbete fallprevention

Hälso- sjukvårdsorganisationen kommer tillsammans med kommunens äldreboenden och LSS-
verksamheter att utveckla arbetet med fallprevention för att minska antalet fall. Antalet inträffade 
fall har ökat inom verksamheten så detta är ett område som behöver utvecklas. Åtgärder för att 
uppnå detta kommer att vara utbildningsinsatser för omvårdnadspersonal, löpande uppföljning av 
antalet fall på enheter, förbättrat arbete i kvalitetsregister med mera.

Förväntad effekt

Antalet registrerade fallavvikelser kan komma att öka då fokus ytterligare förstärks på rapportering 
och uppföljning. Genom detta arbete förväntas fall inträffade i verksamheterna som leder till skada 
minska med 2 procent under årets sista tertial. Vidare ska dokumentation av fallriskbedömningar 
med mera i kvalitetsregistret Senioralert öka jämfört med tidigare år.

Uppnådd effekt

Under årets första månader har antalet registrerade fallavvikelser ökat. Det beror på flera faktorer. 
Några av dessa är att kunderna som flyttar in har större omvårdnadsbehov och därmed större 
fallrisk, men också att personal i verksamheten har bättre kunskap om att händelser ska 
rapporteras. Ett aktivt arbete pågår med fallförebyggande åtgärder och fallprevention i form av 
utbildning och stöd till personalen samt att i tidigt skede göra fallriskbedömningar och 
förflyttningsbedömningar.

Utveckling av välfärdsteknologi

Under 2017 kommer fokus främst vara att införa lösningar som underlättar 
myndighetsavdelningens arbete. Exempel på lösningar är digitala handlingar till socialutskottet, e-
tjänst för försörjningsstöd, användande av videoteknik för samverkan med jour- och familjehem, 
utökad användning av digitala signeringar med mera.

Förväntad effekt

De generella effekterna av dessa åtgärder är främst att effektivisera och kvalitetssäkra 
handläggningen. Under året ska minst tre av ovanstående projekt vara genomförda så att dessa är i 
drift vid årsskiftet.

Uppnådd effekt

En plan är utarbetad som beskriver tänkbara satsningar. Beslut om prioriteringar av denna 
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förväntas fattas under maj månad 2017 av socialförvaltningens ledningsgrupp.

Sociala insatsgrupper (SIG) till barn och ungdom under 21 år

Sociala insatsgrupper (SIG) är en arbetsmetod för lokal samverkan mellan socialtjänst och andra 
myndigheter och aktörer för att motverka en kriminell livsstil bland unga. Arbetsmetoden går ut på 
att insatserna för unga, som riskerar att utveckla en kriminell livsstil eller som riskerar att återfalla i 
allvarlig brottslighet, samordnas på individnivå under ledning av socialtjänsten.

Förväntad effekt

Under förutsättning att socialförvaltningen får resurser för en SIG-samordnare kommer en sådan 
att anställas på förvaltningen.

Uppnådd effekt

Socialförvaltningen har gjort en utredning kring verksamhetens utformning samt påbörjat 
förberedelserna för att rekrytera en SIG-samordnare.

Fler och växande Vallentunaföretag

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

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Inom socialförvaltningen pågår ett stort antal utvecklingsaktiviteter för att skapa 
goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. 
Exempel på detta är:

 Information på flera språk eller anpassat till personer med funktionsnedsättningar.
 Fokusarbete kring barn med hög skolfrånvaro.
 Utvecklingsarbete för att förbättra behovsanpassning inom daglig verksamhet.
 Uppföljning av samtliga träffpunkter som underlag för fortsatt verksamhetsutveckling.

Utfall av dessa aktiviteter redovisas under respektive nämndmål.

Nämndens mål:
Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer, skapa goda förutsättningar för en utvecklad 
socialtjänst som kännetecknas av mångfald.

 Arbete pågår

Information på flera språk eller anpassat till personer med funktionsnedsättningar

Socialförvaltningen har framställt ett stort antal informationsmaterial om sin verksamhet. 
Merparten av dessa är riktade till personer som talar svenska. Arbetet syftar till att värdera vilken av 
denna information som bör göras tillgänglig på andra språk. Förutom andra språk kan även lättlästa 
alternativ övervägas.

Förväntad effekt

En inventering och värdering av de största språkgrupperna som får stöd från socialtjänsten. 
Därefter kommer ställningstagande fattas för vilken inriktning det fortsatta arbetet kommer att ha.

Uppnådd effekt

Planering av arbetet har påbörjats under tertial 1 2017.
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Fokusarbete kring barn med hög skolfrånvaro

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 hög frånvaro minska samt att det kring varje elev med 
oroande frånvaro ska pågå ett aktivt arbete för att komma tillrätta med elevens problematik.

Uppnådd effekt

Företrädare för socialtjänsten har medverkat i den samverkansgrupp som fokuserat på 
frågeställningen. En rutin för att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro har tagits 
fram och är under implementering på kommunens skolor. Tider för så kallat rådslag kring elever 
med oroande frånvaro som anmälts till sådant från skolorna har bokats varje vecka och samordnare 
från barn- och familjeenheten har enligt överenskommelse som framgår av rutinen avsatt tid för att 
delta på dessa.

Utvecklingsarbete för att förbättra behovsanpassning inom daglig verksamhet

Att kunna hantera kunder med omfattande behov och/ eller utagerande beteenden är viktigt för att 
kunna svara mot behovet. Inom MIVA kommer under året ett utvecklingsarbete att genomföras för 
att förbättra dessa möjligheter.

Förväntad effekt

Förändring i lokaler och flytt av verksamheter för att skapa en fysisk miljö som är anpassad för att 
kunna ge bättre förutsättningar för kunder med särskilda behov.

Utveckla de nyinrättade funktionerna så att dessa kan handleda övriga medarbetare i bemötande-
frågor, kartlägga problemskapande beteenden och stödja den pedagogiska processen.

Uppnådd effekt

Med hjälp av de nya stödpedagogerna har en kartläggning av lämpliga arbetsmetoder och arbetssätt 
för samtliga kunder påbörjats. Samtlig personal har fått utbildning i lågaffektivt bemötande.

Uppföljning av samtliga träffpunkter som underlag för fortsatt 
verksamhetsutveckling.

Under 2016 etablerades träffpunktsverksamhet på ytterligare tre platser i kommunen utöver den 
verksamhet som bedrivs i centrala Vallentuna. Socialförvaltningen planerar att göra en uppföljning 
för att få en bild av vilka målgrupper som deltar i verksamheten och hur denna kan utvecklas 
ytterligare.

Förväntad effekt

Under året redovisas en uppföljning av träffpunktsverksamheterna som en bild av verksamhetens 
inriktning och vilka målgrupper som nås med mera. Med utgångspunkt från denna kan nämnden 
besluta om framtida inriktning på verksamheten.

Uppnådd effekt

Arbetet med aktiviteten har inte påbörjats under årets första tertial.
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Närmare till allt

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Inom socialförvaltningen pågår ett stort antal utvecklingsaktiviteter för att bidra till 
en aktivt växande storstadsregion. Exempel på detta är:

 Införande av arbetsmetoden IBIC.
 Vidareutveckla arbetet med uppsökande verksamhet för att motverka vräkningar.
 Stöd och behandling ska genomföra minst tolv gruppaktiviteter med förebyggande 

inriktning.
 Utveckla palliativ vård.
 Genomföra ett förberedelsearbete inför förändrad lagstiftning kring utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.
 Genom arbetsmetoden arbetscoachning få ut ytterligare kunder i anställning.

Utfall av dessa aktiviteter redovisas under respektive nämndmål.

Nämndens mål:
Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa förutsättningar för en 
förebyggande socialtjänst som kännetecknas av ständig tjänsteutveckling.

 Arbete pågår

Införande av arbetsmetoden individens behov i centrum (IBIC)

IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för myndighetsutövning och genomförande av 
insatser till vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IBIC är en vidareutveckling av 
Äldres behov i centrum (ÄBIC).

Förväntad effekt

Införande av arbetsmetoden IBIC inom såväl myndighets som utföraravdelningen påbörjas under 
2017.

Uppnådd effekt

Under årets första tertial har arbetet ännu inte påbörjats.

Vidareutveckla arbetet med uppsökande verksamhet för att motverka vräkningar.

Projektet bolots i Vallentuna startade 2016-09-01 och kommer att pågå till 2017-12-31. 
Vräkningsförebyggande arbete samt uppsökande verksamhet behöver utvecklas. Målgruppen är 
personer som beviljas träningslägenhet, egen bostad med återkommande hyres- och/eller skulder, 
klagomål från hyresvärdar eller på grund av missbruk eller psykiska funktionshinder inte klarar av 
att komma till rätta med sina problem.

Förväntad effekt

Samtliga personer som har insatsen träningslägenhet eller där socialtjänsten får information om 
vräkningsrisk ska få stöd av en bolots. Av dessa förväntas minst hälften kunna stödjas så att en 
vräkning inte blir aktuellt. I de fall vräkning blir resultatet ska det finnas etablerat stöd för att finna 
annat boende.
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Uppnådd effekt

Antalet klagomål från hyresvärdar med flera har minskat under årets första månader. Det har även 
resulterat i ett bättre samarbete med hyresvärdar. Under årets första fyra månader har 36 beslut 
fattats där personer fått insatsen boendelots. Två bolotsar utför det uppsökande arbetet, där dessa 
arbetar 50 procent vardera med detta. Arbetet består dels i uppsökande verksamhet för att kunna 
stödja personer som riskerar vräkning, men också i att bygga upp ett samarbete med hyresvärdar, 
bostadsrättsföreningar med flera.

Stöd och behandling ska genomföra minst tolv gruppaktiviteter med förebyggande 
inriktning.

Inom verksamhetsområdet stöd och behandling genomförs många aktiviteter med förebyggande 
inriktning. Under 2017 planeras att minst tolv olika gruppaktiviteter med förebyggande inriktning 
ska genomföras. Exempel på aktiviteter är ”Skilda världar” (gruppstöd till barn/ungdom vid 
skilsmässa), ”Komet föräldrautbildning” (Utbildning kring bemötande och konflikthantering med 
ungdomar), ”Anhörigprogrammet” (gruppstöd kring rollen som närstående vid drogmissbruk) men 
också gruppaktiviteter inom ramen för arbetscoachning såsom ”Söka jobb kurs”.

Förväntad effekt

Tolv gruppaktiviteter av denna typ ska vara genomförda under året, aktiviteter ska bygga på 
evidensbaserade metoder och/eller beprövad erfarenhet. Samtliga gruppaktiviteter ska utvärderas 
och deltagarna ska ges chans att lämna omdömen om aktiviteten.

Uppnådd effekt

Under årets första tertial har fem gruppaktiviteter genomförts. Bland annat har en gruppaktivitet 
genomförts med sju nyanlända familjer. Planering för ytterligare aktiviteter pågår.

Utveckla palliativ vård.

Arbete kommer att ske för att implementera de nya nationella riktlinjerna gällande palliativ vård i 
verksamheten. Efter dödsfall ska den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan tillsammans med 
omvårdnadspersonal reflektera och fylla i registrets olika delar i ett lärande syfte, för att nå ut med 
ökad kunskap/utbildning för omsorgspersonal.

Förväntad effekt

Alla sjuksköterskor ska få utbildning i detta samt hur det kan ligga till grund för arbetet med det 
palliativa registret. En märkbart ökad användning av det palliativa registret för utveckling av den 
palliativa vården ska vara ytterligare en synlig effekt.

Uppnådd effekt

Samtliga sjuksköterskor har fått utbildning om de nya nationella palliativa riktlinjerna. Arbete 
pågår med att förbättra rutiner för teamarbetet kring palliativ vård utifrån de nya riktlinjerna.

Genomföra ett förberedelsearbete inför förändrad lagstiftning kring utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård.

Hur ansvarsfördelningen utformas vid utskrivning av personer från slutenvård kommer att 
förändras med start 1 januari 2018. Förändringen medför att kommunen får kortare ledtider innan 
kostnadsansvaret ska tas över. För att förbereda denna förändring kommer det under 2017 göras en 
genomlysning av effekterna för Vallentuna.

Förväntad effekt

En övergripande analys som analyserar förväntade effekter av förändringen och tänkbara åtgärder 
för att möta de förändrade förutsättningarna.

Uppnådd effekt

Kunskapsinhämtning i ärendet har påbörjats. Beslutet om förändringen fattas under juni 2017. 
Arbetsgruppen har genomfört ett förberedande möte kring frågan.
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Genom arbetsmetoden arbetscoachning få ut ytterligare kunder i anställning.

Vallentuna arbetscoachning startades under 2015. Under 2016 har verksamheten etablerats och haft 
en positiv utveckling, då 11 personer fick anställning. Vallentuna arbetscoachning hade vid årets 
början 65 kunder varav cirka 61 procent är ute i praktik, arbete eller studier. Att coacha kunder till 
olika former av praktik, studier eller anställningar är ett högt prioriterat område. Verksamheten har 
nått taket för sin kapacitet vilket medför att man inte kan tillgodose den efterfrågan som finns.

Förväntad effekt

Vallentuna arbetscoachning ska vid årets slut ha 70 procent av kunderna i praktik, studier eller 
arbete. Detta avser kunder som varit minst 6 månader i verksamheten.

Uppnådd effekt

Vallentuna arbetscoachning har för närvarande cirka 65 kunder varav merparten är i praktik, 
studier eller arbete.
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God ekonomisk hushållning

Kommungemensamt mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Inom socialförvaltningen pågår ett stort antal utvecklingsaktiviteter för att ytterligare 
förbättra förvaltningens kostnadseffektivitet. Exempel på detta är:

 Översyn av taxor och avgifter.
 Effektivisera fakturahanteringen.
 Införande av ekonomistyrningsmodul.
 Projekt för att öka andelen familjehem i egen regi.

Utfall av dessa aktiviteter redovisas under respektive nämndmål. Utfall av dessa 
aktiviteter redovisas under respektive nämndmål.

Nämndens mål:
Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största möjliga kundnytta.

 Arbete pågår

Översyn av taxor och avgifter

Socialförvaltningen behöver göra en revidering av hanteringen kring taxor och avgifter, för att 
aktualisera denna. Den nuvarande riktlinjen fastställdes 2014 (DNR SN 2014.247).

Förväntad effekt

En förnyad riktlinje för taxor och avgifter utarbetas och beslutas. I samband med detta görs även en 
revidering av rutiner och andra dokument kopplade till denna riktlinje.

Uppnådd effekt

Arbetet har inte påbörjats.

Effektivisera fakturahanteringen

För att minimera antalet felaktiga fakturor, ska en analys av var i flödet felen uppstår genomföras. 
Därefter ska rutiner och lämpliga åtgärder vidtas för att kvalitetssäkra flödet.

Förväntad effekt

En analys av vanliga felkällor ska framställas och med stöd av denna ska lämpliga kvalitetshöjande 
åtgärder vidtagits under året.

Uppnådd effekt

Arbetet har påbörjats under tertial 1, men någon påvisbar effekt finns ännu inte.

Införande av ekonomistyrningsmodul

Ett arbete pågår för att all resursfördelning ska ske via Treserva så manuell hantering minimeras. 
Detta förutsätter att indata kvalitetssäkras så att ekonomifördelningen blir tillförlitlig.

Förväntad effekt

Ekonomifördelningsmodulen kommer att vara i drift för LSS-verksamhet samt SoL insatser inom 
området funktionsnedsättning. Vad gäller övriga verksamhetsområden kommer förberedelser att 
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göras men dessa förväntas driftsättas under 2018.

Uppnådd effekt

Ekonomistyrningsmodulen är provad och kvalitetssäkring av data pågår. I detta arbete är deltagare 
från utförar- och myndighetsavdelningen delaktiga.

Projekt för att öka andelen familjehem i egen regi.

När efterfrågan på familjehem ökat har socialförvaltningen behövt använda så kallade 
konsulentstödda familjehem, vilket ökat kostnaden för placeringar märkbart. Syftet med arbetet är 
att socialförvaltningen ska vara en attraktiv uppdragsgivare och på så sätt öka antalet familjehem 
med kommunen som uppdragsgivare. Genom detta arbete kommer även kostnaderna att minska.

Förväntad effekt

En förväntad effekt är att minst nio konsulentstödda familjehem under året ska förändras så att 
familjehemmen är direkt knutna till socialförvaltningen. Vidare ska under året utarbetas ytterligare 
mål och delmål som ska nås under projekttiden. Ytterligare effekter av arbetet förväntas bli ökad 
marknadsföring samt förbättrat stöd till familjehem med kommunen som uppdragsgivare.

Uppnådd effekt

Under årets första tertial har fyra familjehem överförts till kommundrift. Vidare har de funktioner 
som ska driva projektet under året rekryterats.
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Styrkort

Sammanfattning av nämndens nyckeltal Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Kund/invånare

Vad tycker de äldre kundens helhetsintryck, hemtjänst (NKI 
hemtjänst, procent) n/a 94  95 

Vad tycker de äldre kundens helhetsintryck, särskilt boende äldre 
(NKI särskilt boende äldre, procent) n/a 84  83 

Kundens helhetsintryck, område funktionsnedsättning (NKI 
funktionsnedsättning, procent) n/a n/a n/a

Verksamhet

Andelbarn och unga i dygnet runt vård (andel av befolkningen i 
åldern 0-20 år) 0,06 % 0,04 % 0,03 %

 Andelhushåll med ekonomiskt bistånd (andel totalt antalhushåll i 
kommunen) 1,34 % 1,24 % 1,05 %

 Andelpersoner med boendestöd, socialpsykiatri (andel av 
befolkningen i åldern 21-65 år) 0,49 % 0,47 % 0,40 %

 Andelpersoner med särskilt boende vuxna, LSS (andel 
avbefolkningen i åldern 21-65 år) 0,47 % 0,47 % 0,46 %

 Andelpersoner med dagligverksamhet, LSS (andel avbefolkningen 
i åldern 21-65 år) 0,72 % 0,71 % 0,75 %

 Andeläldre med hemtjänst (andel av befolkningen i åldern över 
65 år) 8,85 % 8,55 % 8,45 %

 Andelpersoner på särskilt boende för äldre (andel av 
befolkningen över 80 år) 16,8 % 17,13 % 18,32 %

Miljö

Genomsnittlig körsträcka totalt/dag samtliga förvaltningens 
fordon. 1 652 km n/a n/a

Genomsnittlig beräknat Co2-utsläpp/dag totalt samtliga 
förvaltningens fordon. 188,59 Kg n/a n/a

Ekonomi

Socialnämndensresultat (prognos 2017) 490,1 mnkr 451,7 
mnkr

428,1 
mnkr

Genomsnittlig vårddygnskostnad barn och unga i dygnet runt vård 
(HVB) 2 904 kr 2 295 kr 2 798 kr

Genomsnittlig vårddygnskostnad/person särskilt boende vuxna, 
LSS 2 101 kr 2 054 kr 1 987 kr

Genomsnittlig kostnad/person och arbetsdag i daglig verksamhet, 
LSS 641 kr 638 kr 571 kr
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Sammanfattning av nämndens nyckeltal Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Genomsnittlig timkostnad/person med hemtjänstinsatser 343 kr 343 kr 301 kr

Medarbetare

Sjukfrånvaro 7,7 % 7,5 % 6,7 %

Könsfördelning, andel män 12,0 % 11,0 % 12,0 %

Analys - Kund/Invånare

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Vad tycker de äldre kundens helhetsintryck, hemtjänst 
(NKI hemtjänst, procent) n/a 94 95

Vad tycker de äldre kundens helhetsintryck, särskilt 
boende äldre (NKI särskilt boende äldre, procent) n/a 84 83

Kundens medelvärde besvarade frågor, område 
funktionsnedsättning (NKI saknas, därför används 
medelvärde för samtliga besvarade frågor)

n/a 78 n/a

Utfallet för 2017 publiceras i helårsuppföljningen.

Kommentar

Äldreomsorg

Under april månad har kunder inom äldreboenden och hemtjänst fått besvara 2017 års enkät. 
Resultat från denna är tillgängligt i november 2017. I verksamheterna har analys gjorts av 
föregående års enkät och många förbättringsaktiviteter har startats, men förväntas inte fått fullt 
genomslag redan i april.

Funktionsnedsättning

I enkäten fanns ingen frågeställning som fångade kundens sammantagna nöjdhet. För att få bästa 
möjliga referensvärde har ett medelvärde på samtliga frågor sammanställt, vilket visar på att 
Vallentunas värde är 1 procent högre än liknande kommuner i landet och 3 procent högre än 
rikssnittet.
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Analys - Verksamhet

Prognos 
2017

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Andel barn och unga i dygnet runt vård (andel av 
befolkningen i åldersspannet 0-20 år) 0,06 % 0,06 % 0,04 % 0,03 %

Andel hushåll med ekonomiskt bistånd (andel totalt 
antalhushåll i kommunen) 1,34 % 1,34 % 1,24 % 1,05 %

Andel personer med boendestöd, socialpsykiatri (andel 
av befolkningen i åldern 21-65 år) 0,49 % 0,49 % 0,47 % 0,40 %

Andel personer med särskilt boende vuxna, LSS (andel 
avbefolkningen i åldern 21-65 år) 0,47 % 0,47 % 0,47 % 0,46 %

Andelpersoner med dagligverksamhet, LSS (andel av 
befolkningen i åldern 21-65 år) 0,72 % 0,72 % 0,71 % 0,75 %

Andel äldre med hemtjänst (andel av befolkningen i 
åldern över 65 år) 8,85 % 8,85 % 8,55 % 8,45 %

Andelpersoner på särskilt boende för äldre (andel av 
befolkningen över 80 år) 17 % 16,8 % 17,13 % 18,32 %

Genomsnittlig vårddygnskostnad barn och unga i 
dygnet runt vård (HVB) 3 067 kr 3 067 kr 2 581 kr 2 509 kr

Genomsnittlig vårddygnskostnad/person särskilt 
boende vuxna, LSS 2 101 kr 2 101 kr 2 057 kr 2 025 kr

Genomsnittlig kostnad/person och arbetsdag i 
dagligverksamhet, LSS 672 kr 672 kr 830 kr 784 kr

Genomsnittlig timkostnad/person med 
hemtjänstinsatser 347 kr 347 kr 343 kr 326 kr

Genomsnittligt antal hushåll med ekonomiskt bistånd 173 st 169 st 149 st 130 st

Kommentar

Individ- och familjeomsorg

HVB-placeringar, vuxna

Fram till 30 april 2017 har det funnits 13 kunder, vilka utgjort 3,6 årsplaceringar. Antalet 
institutionsplaceringar har ökat med 7 kunder jämfört med samma tidperiod föregående år.

HVB-placeringar av barn och unga 

Fram till 30 april 2017 har det totalt varit sex barn eller ungdomar placerade under 2017. Jämfört 
med samma period 2016 var det fyra barn eller ungdomar placerade. Prognosen visar på ett ökat 
behov av HVB-placeringar.

Familjehemsplaceringar

Fram till 30 april 2017 befinner sig 25 barn i familjehem och 18 stycken i konsulentstödda 
familjehem jämfört med samma period 2016 då 30 barn befann sig i familjehem och 12 stycken i 
konsulentstödda familjehem.

De senaste åren har visat en ökning av behovet för familjehem samt 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).

Kommunen tvingas i dagsläget köpa in familjehem från externa företag eftersom utbudet av 
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familjehem inte möter den ökande efterfrågan. Den fortsatta utvecklingen av konsulentstödda 
familjehem som köps in av externa företag är en betydligt högre kostnad jämfört med familjehem 
som ingår avtal direkt med kommunen.

Prognosen för 2017 visar på ett fortsatt stort behov av familjehem och då särskilt konsulentstödda 
familjehem.

Ensamkommande flyktingbarn

Inströmningen av ensamkommande flyktingbarn till Vallentuna har näst intill upphört. Under 
första tertialen år 2017 har inga ensamkommande barn mottagits och under 2016 anlände totalt tio 
ensamkommande barn. 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 ett hundratal ensamkommande barn (asyl eller PUT).

Öppenvård och behandling

Under 2017 genomför revisionsbyrån PwC (PricewaterhouseCoopers) en genomlysning av individ- 
och familjeomsorgens öppenvårdsverksamhet samt verksamheten som drivs inom ramen för det 
projekt som kallas ”25:an”.

Råd och stöd

Addictus mottagningen riktar sig till alla med frågor rörande missbruk eller beroende av alkohol, 
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 2017 fram till 
april uppgick till 168, vilket kan jämföras med 2016 där genomsnittet låg på 145 under samma 
tidsperiod. Med ökningen av antalet hushåll ser vi följaktligen ökning av utbetalt ekonomiskt 
bistånd. En bidragande orsak till ökningen av antalet hushåll kommer av att ansvaret för 
anhöriginvandring flyttats till Socialförvaltningen och därmed belastar ekonomiskt bistånd.

Äldreomsorg

Hemtjänst

Utöver den kommunala hemtjänsten finns 11 godkända privata utförare. Prognosen för 2017 
förväntas att bli något högre än 2016 baserat på jämförelse mellan tertial 1 för respektive år.

Permanent- och växel-/korttidsboende

Behovet av platser för särskilt boende har haft liten variation de senaste åren. Under tertial 1 2017 
har beläggningsgraden varit hög och förväntas fortgå under året.

Effektivare arbetsscheman, förbättrad samverkan mellan avdelningar, en större ekonomisk 
medvetenhet samt mer kostnadseffektiva avtal med externa utförare har lett till minskade 
kostnader.

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. 
Verksamheten omfattar såväl gruppbostäder som servicelägenheter.

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 - Miljö

Prognos 
2017

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Genomsnittlig körsträcka totalt/dag samtliga 
förvaltningens fordon. 1 700 km 1 652 km n/a n/a

Genomsnittlig beräknat Co2-utsläpp/dag totalt 
samtliga förvaltningens fordon. 188 Kg 188,59 Kg n/a n/a

Co2 beräknas utifrån "blandad körning" med uppgifter hämtade från transportstyrelsens register.

Socialförvaltningen har utifrån upprättat miljöaspektregister börjat arbeta med att genomlysa de 
områden där verksamheten har störst miljöpåverkan. Inom socialförvaltningen används fordon för 
persontransporter i mycket stor omfattning. Förvaltningen har för närvarande 48 fordon utrustade 
med digitala körjournaler. Förvaltningen kommer löpande följa utvecklingen och söka vägar för att 
minska miljöpåverkan, vilket kommer att ske genom uppföljning och återkoppling till enheterna.
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Analys - Ekonomi 

Sammanfattning

Socialnämndens budgetram för 2017 uppgår till 488,6 mnkr, vilket är en ökning med 4,6 procent 
jämfört med föregående år. De största blocken är äldreomsorg och funktionsnedsättning LSS, följt 
av individ- och familjeomsorg, förvaltningsövergripande och funktionsnedsättning SoL. Blocket 
politisk verksamhet har kostnader med direkt anknytning till socialnämndens politiker.

 Den totala nettokostnaden beräknas bli 490,1 mnkr vilket ger ett underskott på 1,5 mnkr.
 Funktionsnedsättning enligt LSS beräknas medföra kostnader på 4,8 mnkr över budget. Det 

är främst särskilt boende och daglig verksamhet för vuxna som tynger det förväntade 
resultatet. Nya och kostsamma placeringar bidrar till ökade kostnader.

 Om verksamheten Ensamkommande barn exkluderas från Individ och familjeomsorgen, 
förväntas blocket IFO visa ett underskott på 3,8 mnkr. De största underskotten kommer 
från Familjehem och HVB för barn samt ekonomiskt bistånd med 3,6 mnkr respektive 1,9 
mnkr.

 Äldreomsorgens nettokostnad på 174,7 mnkr förväntas skapa ett positivt resultat på 6,4 
mnkr.

 Verksamheten ensamkommande barn förväntas redovisa ett positivt resultat på 3,7 mnkr. 
(Prognosen tar hänsyn till en förändring av ersättningsmodellen som träder ikraft den 1 juli 
2017.)

 Funktionsnedsättning enligt SoL prognostiseras ge ett överskott på 0,7 mnkr.
 Till följd av det svåra rekryteringsläget som bidrar till höga konsultkostnader förväntas 

förvaltningsövergripande verksamheter leverera ett underskott på 3,7 mnkr

*Blocket förvaltningsövergripande innefattar budget från socialchef, verksamhet stöd och kvalitet, 
myndighetsavdelningen och utförarsidan.

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2017

Avvikelse 
prognos 

2017

Avvikelse 
2016

Avvikelse 
2015

Socialnämnden totalt 6,5 488,6 -1,5 15,2 15,1

Politisk verksamhet 1,1 0 -0,4 -0,1

Förvaltningsövergripande 55,7 -3,7 -3,4 5,2

Individ- och familjeomsorg 59,8 -3,3 13,7 7,0
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Äldreomsorg 181,1 6,4 10,0 3,3

Funktionsnedsättning, LSS 174,6 -4,8 -5,8 -1,1

Funktionsnedsättning, SoL 16,4 0,7 1,1 0,8
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Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2017

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2017

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2016

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2016

TOTALT

K 624,5 205,8 33 % 622,4 2,1 554,1 179,3 32 % 616,7

I -136,0 -46,1 34 % -132,3 -3,7 -87,2 -26,7 31 % -165

N 488,6 161,9 33 % 490,1 -1,5 466,9 152,4 33 % 451,7

Politisk verksamhet

K 1,1 0,3 33 % 1,1 0,0 1,2 0,2 21 % 1,4

I 0,0 0,0 0,0 
%

0,0 0,0 -0,1 0 0 % 0

N 1,1 0,3 33 % 1,1 0,0 1 0,4 23 % 1,4

Socialchef

N 3,2 1,3 42 % 3,5 -0,3 3,9 1,7 43 % 5

Verksamhet stöd och kvalitet

N 14,5 3,6 25 % 14,5 0,0 13,6 3,2 24 % 11,9

Utförarsidan övergripande administration *

N 5,8 1,6 28 % 5,9 -0,1 0,9 0,6 70 % 0,9

Myndighetsavdelningens administration:

Totalt N 32,2 12,6 39 % 35,5 -3,3 28,2 8,9 32 % 32,4

Myndighetschef

N 7,2 3,1 43 % 9,4 -2,2 6,3 2,3 37 % 7,6

Äldre och funktionsnedsatta enligt LSS

N 9,4 3,3 35 % 9,1 0,3 7,5 2,1 28 % 7,9

Vuxen

N 8,3 2,9 35 % 8,5 0,2 6,5 2,0 31 % 8,4

Barn och ungdom

N 7,3 3,3 45 % 8,6 -1,3 7,9 2,5 31 % 8,5

Kostnader för samtliga insatser:

Individ- och familjeomsorg

K 141,6 48,6 34 % 140,1 1,5 92,4 39,7 43 % 149

I -81,8 -31,4 38 % -80,2 -1,6 -36,9 -11,7 32 % -107

N 59,8 17,1 29 % 59,9 -0,1 55,5 28,0 50 % 42

Äldreomsorg

K 215,9 69,8 32 % 210,0 5,9 211,9 61,7 29 % 209,5

I -34,8 -9,1 26 % -35,3 0,4 -31,7 9,1 29 % -39,4

N 181,1 60,7 34 % 174,7 6,4 180,2 52,7 29 % 170,2

Funktionsnedsättning enligt LSS
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Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2017

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2017

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2016

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2016

K 190,3 61,7 32 % 193,0 -2,7 180,5 56,4 31 % 184,6

I -15,8 -4,0 26 % -13,7 -2,1 -15,6 -4,4 28 % -13,9

N 174,6 57,7 33 % 179,4 -4,8 165 51,9 31 % 170,7

Funktionsnedsättning enligt SoL

K 17,3 5,2 30 % 16,5 0,8 15,9 4,3 27 % 14,9

I -0,9 -0,6 66 % -0,8 -0,1 -0,9 -0,2 27 % -1

N 16,4 4,6 28 % 15,7 0,7 15 4,1 27 % 13,9

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

* På ”Utförarsidans övergripande administration” har en justering gjorts med exkludering av Anhörigstöd och 
Träffpunkten

Kommentar

Förvaltningsövergripande och politisk verksamhet 

De förvaltningsövergripande verksamheterna uppvisar ett prognostiserat underskott på 3,7 mnkr. 
Underskottet kommer främst från konsultbemanning som varit nödvändig och förväntas vara ett 
fortsatt inslag i verksamheten för att säkerställa myndighetsutövningen i förvaltningen. Det svåra 
rekryteringsläget kvarstår. Politisk verksamhet förväntas redovisa ett resultat i balans.

Individ- och familjeomsorg

Inom blocket ”Individ- och familjeomsorg” finns kostnader för placeringar, öppenvård, rådgivning 
och ekonomiskt bistånd. Prognosen för blocket individ- och familjeomsorg exklusive 
ensamkommande barn är att nettokostnaden blir 63,6 mnkr 2017 vilket ger ett underskott på 3,8 
mnkr.

Behovet av familjehem (särskilt konsulentstödda familjehem) har ökat och med utvecklingen följer 
ökade kostnader. Prognosen för 2017 ger ett underskott på 3,6 mnkr avseende boenden för barn och 
ungdomar. Kostnaderna för familjehem och HVB barn och unga är det som förväntas belasta 
resultatet negativt med 2,3 mnkr respektive 1,3 mnkr. Verksamheten ensamkommande barn 
beräknas leverera ett överskott på 3,7 mnkr. HVB-placeringar för vuxna visar ett prognostiserat 
överskott på 0,2 mnkr.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har brutit sin nedåtgående trend och prognosen visar att 
vändningen kan komma att bli kraftig. Bland annat för att ansvaret för anhöriginvandring har 
flyttats till socialförvaltningen vilket redan gett effekt och kan komma att öka kostnaderna 
ytterligare. För 2017 uppgår nettobudgeten till 14,1 mnkr medan nettokostnaderna för ekonomiskt 
bistånd prognostiseras till 15,9 mnkr, det ger ett beräknat underskott på 1,8 mnkr.

Arbetet med att utveckla öppenvården fortsätter och för 2017 förväntas nettokostnaderna att bli 
12,5 mnkr vilket är 0,6 mnkr under budget.

Samtliga verksamheter inom ”råd och stöd” prognostiseras ge ett överskott på 0,9 mnkr.

Äldreomsorg

Den totala nettokostnaden för äldreomsorg beräknas till 174,7 mnkr. Med en budget på 181,1 mnkr 
innebär det ett prognostiserat överskott på 6,4 mnkr. De mest omfattande verksamheterna inom 
äldreomsorgen är boende och hemtjänst, vilka motsvarar 55 respektive 33 procent av de totala 
nettokostnaderna. Övriga verksamheter är dagvård, restaurangverksamhet, avlösarteam, 
trygghetslarm, riksfärdtjänst och turbundna resor.

Nettokostnaden för hemtjänsten beräknas till 57,0 mnkr, vilket är 0,6 mnkr mindre än budgeterat 
men 3,7 mnkr mer än 2016 års utfall. Personer som har hemtjänstinsatser uppgick i april 2017 till 
451 vilket kan jämföras med 426 personer april 2016, vilket motsvarar en ökning med cirka 5,8 
procent. Under samma period har antalet beviljade timmar per månad ökat från 12 665 i april 2016 
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till 13 266 i april 2017, vilket innebär en ökning med drygt 4,7 procent.

Kostnaden för särskilt boende äldre beräknas till 96,7 mnkr, vilket är 4,9 mnkr mindre än 
budgeterat men 1,0 mnkr mer än 2016. Prognosen för de övriga verksamheterna visar ett överskott 
på 0,8 mnkr.

Funktionsnedsättning enligt LSS

Drygt 64 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 179,4 mnkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott på 4,8 
mnkr. Inom blocket Funktionsnedsättningar enligt LSS är det högre kostnadsökningar än den 
allmänna uppräkningen inom samtliga verksamheter jämfört med föregående år, totalt beräknas 
kostnaderna ha ökat med 8,6 mnkr. Nya och framförallt kostsamma placeringar bidrar till de ökade 
kostnaderna. Den största kostnadsökningen avser placering på boende för vuxna (ökning med 4,4 
mnkr), verksamheten prognostiseras leverera ett underskott på 2,9 mnkr.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen uppvisar högre kostnader än den öresväxling kommunen erhöll 
för att överta hälso- och sjukvårdsansvaret inom LSS. Underskottet för Hälso- och sjukvård inom 
LSS förväntas bli 0,6 mnkr. Personlig assistans och övriga insatser beräknas redovisa ett överskott 
på 0,1 mnkr. Ett prognostiserat underskott på 1,6 mnkr återfinns inom daglig verksamhet.

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 
funktionsnedsättning.

Nettokostnaderna prognostiseras till 15,7 mnkr, vilket innebär ett överskott på 0,7 mnkr. 
Verksamheten som förväntas leverera överskott finns inom insatsen boende.
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Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 
2017

Bokfört 
perioden % Prognos 

2017
Avvikelse mot 

budget

Totalt (mnkr)

2816 - Alléns stödboende 3,2 0,9 28 % 3,2 0,0

7000 - Årligt anslag 1,5 0 0 % 1,5 0,0

Kommentar

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

Projekt Budget 
2017

Bokfört 
perioden

Prognos 
2017

Total 
projektbudget

Beräknad 
totalsumma

Klart 
år

Totalt (mnkr)

2816 - Alléns stödboende 3,2 0,9 3,2 6,5 6,5 2018

Kommentar

Gemensamhetslokal för Alléns stödboende

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under hösten 2016 i uppdrag att genomföra projektering och 
byggnation av en ny gemensamhetslokal för Alléns stödboende. Projektering pågår och byggnation 
kommer att startas efter sommaren 2017. Planerad inflyttning beräknas till våren 2018.

Nämndens årliga anslag

Av nämndens årliga anslag på 1,5 mnkr kommer att användas till ombyggnation och renovering av 
utökade kontorslokaler (fd hemtjänstens lokaler), kompletteringar av möbler till de utökade 
kontorslokaler, ny lucka i receptionen samt byte av dörrar in till besöksrum och dörren in till 
myndighetsavdelningen samt diverse verksamhetsutvecklingar.
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Analys - Medarbetare

Från och med 2017 baseras nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald 
på samtliga medarbetare med månadslön oavsett anställningsform. Detta att jämföra med redovisat 
resultat för helår 2015 och 2016, då det enbart baserades på medarbetare med en 
tillsvidareanställning.

Personal

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Antal anställda 543 n/a n/a

Varav tillsvidareanställda 493 476 467

Antal årsarbetare 480 423 414

Medelålder 45,0 46,3 46,4

Medellön (tkr) 27,9 27,6 26,8

Medianlön (tkr) 25,3 25,2 24,4

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

Samtliga medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 42,5 % 47,8 % 40,6 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 4,7 % 4,3 % 3,3 %

Kvinnor 8,2 % 8,1 % 7,3 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 5,7 % 4,9 % 7,2 %

30 - 49 år 7,4 % 7,8 % 6,6 %

50 år och äldre 8,6 % 8,0 % 6,7 %

Samtliga 7,7 % 7,5 % 6,7 %

Personalomsättning

Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Tillsvidareanställda medarbetare 3,9 % 18,1 % 12,0 %

Jämställdhet och mångfald

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2016

Helår 
2015

Anställda, andel män 12 % 12,0 % 12,0 %

Kommentar

Andelen visstidsanställda uppgår till cirka 10 procent för att täcka upp medarbetare som är 
föräldralediga, sjukskrivna, lediga för studier med mera.

Att medelåldern har sjunkit beror på att även visstidsanställda finns med i beräkningen.

Det noteras att långtidssjukskrivningarna har gått ner men däremot har den totala sjukfrånvaron 
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ökat något jämfört med det totala utfallet för år 2016. Statistiken visar på att perioden januari till 
och med april är en period med hög sjukfrånvaro. Under året förväntas sjukfrånvaron gå ner till 
nivåer under 2016 års sjukfrånvaro.

Baserat på utfallet för januari till och med april, förväntas personalomsättningen för 2017 ligga i 
nivå med 2015.
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Överförmyndarnämnden

Analys - Ekonomi 

Sammanfattning

Helårsprognosen för överförmyndarnämnden är enligt budget. Prognosen får ses som något osäker.

Kostnader för övriga köp av huvudverksamhet omfattar Vallentuna kommuns kostnader för det 
gemensamma kansliet. Fakturering från kansliet i Täby sker två gånger per år. Första faktureringen 
sker i januari och baseras på faktiskt utfall från föregående år och prognostiserad kostnad första 
halvåret. Andra debiteringen sker i juli och den baseras på faktiskt utfall av antal ärenden första 
halvåret och prognostiserad ärendemängd andra halvåret. Därmed finns viss osäkerhet i prognosen 
då kostnaden för övriga köp av huvudverksamhet baseras på antal ärenden under året.

Regeringen inför ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga som 
träder i kraft 1 juli 2017. Det nya ersättningssystemet innebär att en enhetlig schablonersättning på 
52 tkr per asylsökande ensamkommande barn betalas ut automatiskt till anvisningskommunen. 
Denna ersättning bör avse transportkostnader, socialtjänstens utrednings- och 
uppföljningskostnader, tolkkostnader samt kostnader för god man och andra relaterade kostnader. 
Det nuvarande systemet bygger på att kostnader överförmyndarnämnden haft för god man för 
ensamkommande barn och unga återsöks i dess helhet från Migrationsverket. För ensamkommande 
som anvisats av Migrationsverket till kommunen före 1 juli 2017 gäller de nuvarande reglerna fram 
till 31 december 2017.

(Tkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2017

Avvikelse 
prognos 

2017

Avvikelse 
2016

Avvikelse 
2015

Överförmyndarnämnden 100 2 812 0 846 -23
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Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamh
et (Tkr)

Budget 
2017

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2017

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2016

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2016

TOTALT

K 4 155 1 711 41 % 4 155 0 3 350 1 510 45 % 4 090

I -1 343 -347 26 % -1 343 0 -600 -200 33 % -2 185

N 2 812 1 365 48 % 2 812 0 2 750 1 310 48 % 1 904

Driftbidrag

K 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0

I -1 343 -347 26 % -1 343 0 -600 -200 33 % -2 185

N -1 343 -347 26 % -1 343 0 -600 -200 33 % -2 185

Övriga köp av huvudverksamhet

K 1 643 418 25 % 1 643 0 1 698 1 343 300 984

I 0 0 0 % 0 0 0 - - 0

N 1 643 418 25 % 1 643 0 1 698 1 343 33 984

Arvode till förtroendevalda

K 222 58 26 % 222 0 223 60 27 % 179

I 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0

N 222 58 26 % 222 0 223 60 27 % 179

Arvode till god man/förvaltare

K 2 240 1 226 55 % 2 240 0 1 414 867 61 % 2 861

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

N 2 240 1 226 55 % 2 240 0 1 414 867 61 % 2 861

Övriga kostnader

K 50 9 18 % 50 0 15 16 109 
%

65

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

N 50 9 18 % 50 0 15 16 109 
%

65

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto
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