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Nyckeltal

2014 2013 2012 2011 2010

Befolkning 31 december1 31 969 31 616 31 215 30 715 30 114

varav 1–5 år 2 380 2 375 2 363 2 328 2 318

varav 6–15 år 4 683 4 598 4 496 4 395 4 282

varav 16–19 år 1 663 1 707 1 763 1 836 1 863

varav 80 år och äldre 1 017 977 945 897 845

Antal årsarbetare2 1 493 1 410 1 422 1 375 1 345

per 1000 invånare 47 45 46 45 45

Andel av kommunal verksamhet i extern regi, % 34 34 34 35 35

Andel personalkostnader av verksamhetens kostnader, % 40 40 40 40 40

Skattesats, kr 31:08 31:08 31:08 31:08 31:08

varav kommunen 18:98 18:98 18:98 18:98 18:98

Årets resultat, mnkr 13 18 31 32 92

Årets resultat enligt balanskravet, mnkr 10 16 27 31 88

Driftbudgetavvikelse, mnkr 6 20 5 17 4

Verksamhetens nettokostnader exkl. avskrivningar, mnkr 1 407 1 352 1 302 1 249 1 130

per invånare, kr 44 012 42 769 41 725 40 664 37 540

Nettoinvesteringar, mnkr 93 92 218 197 248

per invånare, kr 2 895 2 905 6 985 6 400 8 243

Eget kapital, mnkr 924 910 899 869 836

per invånare, kr 28 893 28 796 28 816 28 287 27 778

Låneskuld, mnkr 413 398 398 272 145

per invånare, kr 12 922 12 592 12 753 8 859 4 818

Soliditet, % 52 53 51 56 60

inklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden 21 20 22 22 26

1 Källa SCB
2 Exklusive anställda i verksamhet på entreprenad
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Vår vision vägleder
Vi mår bra i Vallentuna. Det är nu även statistiskt bevisat. 
I Sveriges Kommuner och Landstings senaste folkhälso
undersökning ligger Vallentuna i topp, jämfört med 
landets samtliga kommuner, när invånarna själva får 
uppskatta hur de mår.

Men varför är det så? Ett skäl kan vara att våra kommun
invånare har jobb. Vallentuna har lägst arbetslöshet i 
landet med 2,6 procent. Under 2014 beslutade vi om en 
nollvision när det gäller ungdomsarbetslöshet. Det finns 
även en utpräglad entreprenörsanda i kommunen med 
många småföretagare. Under förra året ökade antalet 
nystartade företag, vilket ledde till många nya arbetstill
fällen. Dessutom har kommunens långsiktiga arbete med 
lokala arbetsmarknadsinsatser gett resultat.

Få kommuner växer lika snabbt som Vallentuna. Under 
2014 valde över 2 000 personer att flytta hit. Men vad är 
det som gör Vallentuna så attraktivt? En viktig pusselbit är 
kommunens vision som lyder ”Med det goda småstadslivet 
i en nära och högt värderad natur och kulturbygd bidrar 
Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar 
storstadsregion”. Den genomsyrar allt arbete i kommunen 
på alla nivåer. På så sätt strävar vi efter att göra Vallentuna 
till en kommun där alla, från ung till gammal, kan bo och 
trivas.

Samarbete med grannkommunerna
När vi arbetar för att göra vår kommun än mer attraktiv   
och få fler att flytta hit innebär det att vi steg för steg 
uppfyller nordostvisionen som Vallentuna och våra fem 
grannkommuner, Danderyd, Täby, Vaxholm, Österåker 

Vallentuna växer. Vår kommun har ökat med 5 000 
invånare under de senaste tio åren. Vi har lägst 
arbetslöshet i landet och är en av landets 20 tryggaste 
kommuner. 

Kommunalrådet

och Norrtälje, har kommit överens om. Vi tar gemensamt 
ansvar för Storstockholms tillväxt genom att arbeta för 
utveckling av näringsliv, infrastruktur och regional 
utveckling. En viktig del är en förlängning av Roslags
banan till Arlanda.

Under 2014 har även samarbetet fortsatt mellan Arlanda  
kommunerna – Vallentuna, Upplands Väsby, Sigtuna och 
Knivsta – och Swedavia AB. Här är det utvecklingen kring 
Arlanda som är i fokus, både när det gäller resor till och 
från vår del av landet, men också när det gäller möjligheten 
till fler arbetstillfällen och breddat näringsliv i regionen.

Genom att samarbeta med andra kommuner på det här 
sättet relaterar vi till omgivningen och att vi är en del 
av den växande Stockholmsregionen. Det stärker även 
banden mellan kommunerna både på politisk nivå och på 
tjänstemannanivå, vilket är positivt.

Många kallade 2014 för ett supervalår med val till 
Europaparlamentet, riksdag, landsting och kommun.  
I kommunalvalet i Vallentuna fick Alliansen förnyat stöd 
av väljarna. Det ger oss möjlighet att driva en politik i linje 
med kommunens vision – att fortsätta vara en attraktiv 
kommun där våra invånare trivs.

Örjan Lid
Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd
mars 2015
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Årets händelser

En trygg kommun
Vallentuna kommun är en av landets 20 tryggaste kom
muner enligt en undersökning från Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL). Det är bara tre kommuner i Stor
stockholmsområdet som placerar sig på topp20 i SKL:s 
årliga undersökning om trygghet och säkerhet bland landets 
kommuner. Vallentuna har klättrat åtta placeringar sedan 
förra året och ligger på plats 19 av landets 290 kommuner.

Kommuninvånarna mår bra
SKL har presenterat sin rapport Öppna jämförelser folk
hälsa 2014. I rapporten undersöks en rad faktorer som på 
olika sätt speglar folkhälsan i Sveriges olika regioner och 
kommuner. Bakom rapporten står även Socialstyrelsen 
och Folkhälsomyndigheten. I undersökningen har de 
som medverkat fått uppge hur de uppfattar sitt allmänna 
hälsotillstånd. Här ligger Vallentuna i topp jämfört med 
alla andra kommuner. Dessutom har det skett en kraftig 
ökning jämfört med SKL:s förra rapport som kom för fyra 
år sedan.

Vallentuna kommun ligger även högt inom flera andra 
områden som har granskats i rapporten. Få äldre drabbas av 
fallskador, här hamnar Vallentuna på en sjätte plats i landet. 
Det är även relativt få som får hjärtinfarkt, då Vallentuna 
ligger på en 17:e plats i landet inom det området. När folk 
uppskattar sin BMI (Body Mass Index, förhållandet mellan 
vikt och längd) ligger kommunen på 16:e plats.

Satsning på skolan
Vallentuna kommun har genomfört en satsning på skolan 
och höjt skolpengen en extra gång under året. Målsätt
ningen är att på ett hållbart sätt lyfta skolresultaten i kom
munen till en nivå som motsvarar de allra bästa skolkom
munerna i Sverige. Med den höjda skolpengen förbättras 
skolornas förutsättningar att arbeta med den högt ställda 
målsättningen.

Vallentuna 
– en attraktiv kommun i fortsatt utveckling 

Näst lägst arbetslöshet
Vid årets slut hade Vallentuna kommun en arbetslös
het på två procent. Kommunen ligger därmed på andra 
plats av 290 kommuner när det gäller låg arbetslöshet. På 
Vägprojektet, som vänder sig till arbetslösa ungdomar 
18–24 år, har fungerat bra och övergår från projektform 
 till kom munens ordinarie verksamhet. Under 2014 fick 
309 sökande ungdomar sommarjobb.

Valet
Under 2014 genomfördes val till såväl Europaparlamentet 
som till riksdag, landstings och kommunfullmäktige. 
Valdeltagandet i Vallentuna var procentuellt högre än vid 
föregående valtillfälle för samtliga val. Vallentuna kom
muns valnämnd har ansvar för organisationen kring val 
och var därför aktiv under 2014.

E-tjänster
Kommunen har de senaste åren utvecklat sitt sätt att 
kommunicera och informera. Förbättringsåtgärder har 
genomförts när det gäller självservice på kommunens 
webbplats. Under sommaren 2014 genomförde SKL sin 
årliga granskning av innehållet på kommunernas webb
platser. Vallentuna fick ett resultat på 85 procent, vilket är 
bättre än riksgenomsnittet på 78 procent. De mest använda 
etjänsterna var skolval, ansökan om ledighet inom skolan, 
skolportalen Skola Direkt, lokalbokning och bibliotekska
talogen.

Åby ängar
Detaljplanen för Åby ängar, etapp 1, vann laga kraft den 
3 juni 2014. Planen möjliggör utbyggnad av lägenheter, 
radhus och kedjehus med viss möjlighet till butiker och 
lokaler i bottenvåningarna. Under hösten 2014 påbörjade 
Vallentuna kommun och Roslagsvatten utbyggnaden av 
vägnätet samt nedläggning av ledningar för vatten och 
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avlopp genom sin entreprenör. Arbetet beräknas pågå till 
våren 2016. Riksbyggen och Magnolia Bostad påbörjar 
byggnationen av bostäder sommaren 2015. Upplåtelse
formen kommer att bli både bostadsrätt och hyresrätt. 
Övriga byggherrar i området är Veidekke, Hemgården 
och Sundvall Bygg. Inom aktuellt planområde kommer 
drygt 500 bostäder att byggas.

Arlandakommunerna och Swedavia fördjupar 
samarbetet
Ett fördjupat samarbete mellan Swedavia AB och kommu
nerna Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna 
har inletts. Samarbetet inom det som kallas Arlanda
regionen avser trafikinfrastruktur, bebyggelseutveckling 
(bostäder), näringslivsutveckling och miljöfrågor. Syftet är 
att skapa vinster till gagn för regionens utveckling.

Roslagsbanans utbyggnad
Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt 
och behovet av bättre kollektivtrafik ökar. Den fortsatta 

utbyggnaden av Roslagsbanan innebär att Storstockholms 
Lokaltrafik (SL) från 2018 kan erbjuda tätare trafik, bättre 
tillgänglighet och punktlighet samt förhöjd säkerhet. 
I april 2014 startade arbetet för utbyggnad till dubbelspår 
på sträckan mellan Kragstalund och Vallentuna station. 
I bygget ingick, förutom utbyggnad till dubbelspår, järn
vägsbroar, bullerskyddsplank, stödmurar samt teknikhus.
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Förvaltningsberättelse

Årets resultat
Vallentuna kommuns resultat var 13,2 miljoner kronor 
2014. Budgeten var 3,3 miljoner kronor och resultatet blev 
9,9 miljoner kronor bättre. Avvikelsen består till största 
delen av
• + 10,2 mnkr finansiella intäkter och kostnader
• + 5,6 mnkr nämndernas överskott
•  5,5 mnkr medfinansiering av Arninge resecentrum.

I resultatet finns engångsintäkter i form av realisations
vinster på 3,4 miljoner kronor. Kommunen har, efter att 
realisationsvinsterna räknats av, ett positivt balanskravs
resultat på 9,8 miljoner kronor, se figur 1. Kommunallagen
ställer krav på att Sveriges kommuner för varje enskilt år 
ska ha sin ekonomi i balans, det så kallade balanskravet.  
I budgeten för kommuner ska intäkter överstiga kostnader.

Under perioden 2004 till 2014 har kommunen redovisat 
ett resultat som uppfyller balanskravet och målet om 
god ekonomisk hushållning. Det ekonomiska resultatet 
2014  är lägre än tidigare år. I figur 2 visas resultatet enligt 
resultaträkningen för 2010–2014.

Information om nämndernas överskott och Arninge 
resecentrum finns i avsnittet driftredovisning. Avvikelsen 
i finansiella intäkter och kostnader beskrivs i avsnittet 
likviditet och kapital.

Finansiella mål
Kommunfullmäktige beslutade i kommunplanen för 
2014–2016 att det finansiella resultatmålet ska vara
• ett årligt positivt resultat enligt balanskravs

utredningen.

 

Figur 2. Årets resultat, mnkr
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Resultatet 2010 beror på engångsintäkter till följd av nya rekommenda
tioner för redovisning av exploatering. Utan dessa skulle resultatet 2010 
ha uppgått till 32,1 miljoner kronor respektive 28,2 enligt balanskravs
utredningen.

Ekonomi och ställning
Årets resultat blev positivt med 13,2 miljoner kronor. 

Figur 1. Balanskravsutredning

Belopp i mnkr 2014 2013

Årets resultat 13,2 17,7

Samtliga realisationsvinster (-) 3,4 1,8

Realisationsvinster enl undantagsmöjlighet

Realisationsförluster enl undantagsmöjlighet

Orealiserade förluster i värdepapper

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 9,8 15,9

Förändring resultatutjämningsreserv (+/-)

Årets balanskravsresultat 9,8 15,9
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Vallentuna kommuns bokslut för 2014 visade ett positivt  
resultat på 9,8 miljoner kronor enligt balanskravsutredning
en. Därmed var målet uppnått. Måluppfyllelsen för kom
munens övriga mål beskrivs i avsnittet verksamhetsmål.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
Kommuner får intäkter i form av kommunalskatt bas
erade på kommunens eget skatteunderlag. Skattesatsen i 
Vallentuna är 18,98 procent. Intäkterna ska bekosta den 
kommunala verksamhet som politikerna vill bedriva. För 
att garantera att alla medborgare ska få samma välfärd 
oavsett var i landet de bor sker utjämning av skatteintäkt
erna mellan kommunerna. Utjämning görs bland annat för 
att kompensera för beskattningsbar inkomst, skillnader i 
antal barn i skolan, personer äldre än 65 år och skillnader i 
geografiska förutsättningar. Kommunerna får även gene
rella statsbidrag.

Vallentuna kommuns intäkter ökade med 41,4 miljo
ner kronor jämfört med 2013, en ökning med tre procent. 
Ökningen av skatteintäkter beror främst på att antalet 
invånare i Vallentuna har ökat. Kommunens intäkter från 
skatter och utjämning beräknas öka med i genomsnitt 70 
miljoner kronor eller drygt fyra procent per år under perio
den 2015–2017.

Pensioner
Vallentuna kommuns pensionsåtaganden redovisas enligt 
blandmodellen i kommunal redovisningslag, se figur 3. 
Den mindre delen av kommunens pensionsåtaganden 
(pensionsförmåner intjänade från och med år 1998) 

redovisas dels som en skuld på 32,6 miljoner kronor, dels 
som en avsättning med 135,4 miljoner kronor. Pensions
åtagandets större del, 540,4 miljoner kronor (pensions
förmåner intjänade till och med år 1997), redovisas istället 
som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. I 
beloppen ingår en löneskatt med 24,26 procent.

Skulden består av den individuella delen av den avgifts
bestämda pensionen. Den tjänas in under året, men betalas 
ut till den externa förvaltare som arbetstagaren har valt i 
mars året därpå. Skulden ökade med nio procent under året.

Som avsättning redovisas den förmånsbestämda ålders
pensionen, som är en kompletterande pension för högin
komsttagare. Avsättningen kan definieras som nuvärdet av 
framtida pensionsutbetalningar till den del de är intjänade 
idag. Den ökade med nio procent under 2014.

Ansvarsförbindelsen innehåller pensionsmedel intjä
nade före år 1998. För den delen av pensionsåtagandet tas 
kostnaden när utbetalning sker till pensionären. Den har 
minskat med tre procent jämfört med föregående år. Det 
är viktigt att ta med ansvarsförbindelsen i den ekonomiska 
planeringen, eftersom stora pensionsavgångar väntas med 
stora utbetalningar som följd. Den senaste femårsprog
nosen från kommunens pensionsbolag, KPA Pension, 
redovisas i figur 4 .

Enligt fastställt reglemente ska pensionsmedel förvaltas 
internt inom kommunens redovisning, det vill säga återlå
nas. Det innebär att kommunen använder dem i verksam
heten utan att ha medel som är öronmärkta eller finansiellt 
placerade för syftet.

 

Figur 4.  Prognos för pensionsubetalningar från ansvars-
förbindelsen inklusive löneskatt per år, mnkr
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Figur 3. Pensionsmedel inklusive löneskatt

Belopp i mnkr 2014 2013 Förändring

Skuld 32,6 31,9 0,7

Avsättning 135,4 124,2 11,2

Ansvarsförbindelse 540,4 560,3 -19,8
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Förvaltningsberät telse

Exploatering
Att exploatera innebär att förändra och förnya använd
ningen av mark inom ett område och att bygga bostäder, 
kontor, industrier och vägar. Utbyggnad av vägar och andra 
allmänna områden sker oftast innan exploateringsbidrag 
betalas in.

Kommunen planerade för att ha utgifter som översteg 
inkomsterna för exploatering med 67,1 miljoner kronor. 
Utfallet blev 12,6 miljoner kronor. Den största skillnaden 
är att ett flertal projekt har blivit framflyttade i tid, till 
exempel utbyggnaden inom Haga 3, Nyborg, Tingvalla 
och infrastrukturen i centrala Vallentuna. Inkomsterna 
och utgifterna påverkar inte direkt resultatet utan syns 
som en förändring i balansräkningen, se figur 5.

I årets resultat ingår projekt som har avslutats helt eller 
delvis samt fastighetsförsäljningar. Utfallet blev 5,8 miljo
ner jämfört med 7,3 miljoner kronor som var budgeterade. 
Den största skillnaden var en tomtförsäljning som blev 
framflyttad i tid.

 
Investeringar
Vallentuna kommun investerade för 92,6 miljoner kronor 
under 2014, se figur 7. Utfallet utgör 60 procent av budget. 
Investeringsbudgeten för 2014 bestod av årets del i kom
munplan 2014–2016 samt överförda medel från 2013. I 
kapitlet rapporter finns en tabell med alla investeringar. 
Några av årets projekt har varit:
• Förskolan Vintergatan öppnade sommaren 2014 i nya 

lokaler på Karlavägen. Huset är ett så kallat passivhus. 
Huset beräknas kosta 46,0 miljoner kronor, varav 24,9 
miljoner kronor betalades under 2014. Under första 

kvartalet 2015 tillkommer kostnader för efterarbeten, 
besiktning och justeringar. Se figur 6.

• Förskolan Kragstatrollet i Kragstadungen öppnade i 
mars. Den beräknade utgiften för förskolan var 40,6 
miljoner kronor, varav 8,0 miljoner kronor betalades 
under 2014. Se figur 6.

• Vägar och andra anläggningar från exploaterings
projekt finns med i årets utfall. Det största projektet 
var Åby ängar där 8,2 miljoner betalades ut. Även inom 
områdena Nyborg och Tingvalla har anläggnings
arbeten påbörjats. Se figur 6.

• Återställande efter branden i Ormstaskolan och inköp 
av nya inventarier har kostat 4,4 miljoner kronor. Hur 
mycket som kommer att täckas av försäkring är ännu 
inte klart. Se figur 6.

• Grundskolorna har satsat på att bygga om duschar i 
omklädningsrummen samt effektivisera sina lokaler. 
Arbetet fortsätter under 2015.

• Flera åtgärder för att skapa en säkrare trafikmiljö är 
gjorda. En gångpassage finns numera på Lindövägen 
och vid Lovisedalsskolan har vändplatsen utökats och 
fler parkeringsplatser skapats. På Lingsbergsvägen har 
kommunen gjort en timglashållplats för att förbättra 
säkerheten för barnen vid skolbussen.

• Utbyten av fönster samt befintlig belysning till LED
belysning har gjorts för att spara energi. Det pågår även 
ett stort arbete med att byta ut kvarvarande kvick
silverarmaturer för vägbelysningen till LEDlampor. 
Kommunen har cirka 6 500 ljuspunkter varav 2 400 är 
av typen kvicksilver.

• Konstgräset vid Bällstabergsskolan har bytts ut.

Figur 6. Större investeringprojekt

Belopp i mnkr Årets utfall Total projektbudget Utfall tom år 2014 Beräknad totalsumma

Förskolan Vintergatan 24,9 46,0 42,6 46,0

Förskolan Kragstatrollet 8,0 40,6 37,4 40,6

Infrastruktur Åby ängar 8,2 48,0 9,9 48,0

Branden Ormstaskolan 4,4 4,4 4,4

Figur 5. Exploatering i balans- och resultaträkning

Belopp i mnkr Inkomster (+) / utgifter (-) netto i balansräkningen Vinst (+) / förlust (-) i resultaträkningen

Årets utfall Utfall tom år 2014 Årets budget Årets utfall

Bostadsexploatering -12,6 -73,4 7,3 6,3

Industriexploatering -1,1 -0,5

Totalt -12,6 -74,5 7,3 5,8

Budgetvärden hämtade från kommunplan 2014–2016.
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Årets realisationsvinst blev 3,4 miljoner kronor. Under 
året har kommunen sålt en del av den mark som köptes 
från Stockholms stad år 2010. Realisationsvinsten på mar
ken blev 1,7 miljoner kronor. Försäljningen av ett radhus i 
Kullaberg gav en realisationsvinst på 1,3 miljoner kronor.

Årets realisationsförlust blev 1,0 miljoner kronor på 
grund av utrangering av trygghetslarm som kommunen 
istället leasar från och med 2015. 

Kommunen har även investerat i finansiella anläggnings
tillgångar. En bostadsrätt har köpts för 1,6 miljoner kronor 
samt aktier i Roslagsvatten AB för 0,5 miljoner kronor. 
Bostadsrätten och aktierna är inte med i figur 7.

Den genomsnittliga investeringsvolymen i Stockholms 
län ökade något under perioden 2011–2013. Relateras årets 
investeringar till verksamhetens nettokostnader redovisa
de länet ett genomsnitt på cirka 11 procent under perioden. 
Av Stockholms läns 26 kommuner ligger Vallentuna på en 
tionde plats med 13 procent. 

Likviditet och kapital
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunen ha en 
hantering som säkerställer tillfredsställande betalnings
beredskap och säkerhet samt ger bra räntevillkor. Kom
munens upplåning ska ske inom ramen för den lånevolym 
som kommunfullmäktige årligen beslutar om. Några 
avvikelser från finanspolicyn har inte gjorts.

Likvidsituationen är god. Någon placering av överskjut
ande kapital gjordes inte vid årsskiftet eftersom stora 
utbetalningar väntades i början av 2015.

Låneskulden var vid årets början 398,0 miljoner kronor. 
Enligt kommunplanen var lånebehovet för året beräknat 
till 156,3 miljoner kronor, men investeringarna har kunnat 
genomföras utan nya lån. I maj förföll ett lån på 25,0 milj
oner kronor och ett nytt lån på 40,0 miljoner kronor togs i 
december för att täcka investeringsutgifter i början av 2015, 
se figur 7. Det nya lånet förfaller år 2020.

Vallentunavatten AB har avtalat om ett räntefritt lån på 
maximalt 73,0 miljoner kronor till utbyggnad av allmänna 
VAhuvudledningar mellan Ösby och Stockholmsvägen. 
Under året har kommunen lånat ut 15,5 miljoner kronor 
och Vallentunavatten AB:s låneskuld var vid årsskiftet 
31,0 miljoner kronor.

Tack vare den låga upplåningen blev räntekostnaden 
7,6 miljoner kronor lägre än planerat. Kommunen har fått 
en extra vinstutdelning på 1,4 miljoner kronor från 
Elverket Vallentuna AB, på grund av att den avyttrade 
bredbandsverksamheten. Årets aktieutdelningar blev 
2,3 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot budget med 
2,0 miljoner kronor. Sammantaget gav de finansiella 
posterna en positiv budgetavvikelse med 10,2 miljoner 
kronor.

Låneskulden var 413,0 miljoner kronor vid årets slut. 
Lånen är låsta på olika långa betalningstider, se figur 8. 
Alla lån är amorteringsfria. För mer information om lånen, 
se not 19.
 

Figur 7. Investeringar och lån, mnkr 
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Figur 8. Lånens förfalloår och belopp, mnkr 

Årets resultat

Mnkr

Årets resultat enligt balanskravsutredningen

0

20

40

60

80

100

120

202220212020201920182017201620152014

Årets resultat

Mnkr

Årets resultat enligt balanskravsutredningen

0

20

40

60

80

100

120

202220212020201920182017201620152014



12

Förvaltningsberät telse

Förväntad utveckling

Omvärldsanalys
SKL gör bedömningen att för åren 2015–2018 finns det  en 
fortsatt svag tillväxt i omvärlden som fördröjer åter hämt
ningen. Samtidigt som tillväxten i USA och Storbritannien 
ligger kring tre procent är tillväxten i Euroländerna fortsatt 
mycket svag. I USA, Storbritannien och Tyskland har 
arbetslösheten återgått till mer normala nivåer, men i flera 
andra länder verkar arbetslösheten ha fastnat på höga 
nivåer. Det ekonomiska läget i Europa har försvagats. Både 
internationell och svensk ekonomi har uppenbara drag av 
otakt.

I Sverige fortsätter sysselsättning och arbetade timmar 
öka i god takt. Även arbetskraften växer snabbt, vilket 
innebär att arbetslösheten envist ligger kvar på cirka åtta 
procent. I den här spretiga bilden klarar sig skatteunderla
get förvånansvärt bra, med reala ökningar runt två procent 
i år och nästa år, främst tack vare den starka ökningen av 
antalet arbetade timmar.

SKL förutser stora ökningar av arbetade timmar 2015 och 
2016 då arbetsmarknaden väntas nå konjunkturell balans, 
varefter sysselsättningsökningen avtar. Under 2014 steg 
antalet arbetade timmar i ekonomin betydligt mer än 2013.

Arbetade timmar ger ett stort bidrag till skatteunderlags
tillväxten även 2015. 

SKL gör bedömningen att kommunerna står inför ett 
antal utmaningar de kommande åren, främst anpassnings
behov som följer av demografiska förändringar, stora 
investeringbehov och svårigheter att leva upp till krav som 
följer av statliga reformer.

Befolkning och bostadsbyggande
Vallentuna kommun har sedan 1970talet haft en jämn och 
hög befolkningstillväxt. Under den senaste tioårsperioden 
har Vallentunas befolkning ökat med 16 procent eller  5 000 
nya invånare, se figur 9. Under 2014 ökade Vallentunas 
befolkning med 353 invånare och var den 31 december 
31 969 invånare. Befolkningstillväxten för 2014 blev 1,1 
procent jämfört med kommunens mål om en årlig ökning 
med 2,0 procent. Befolkningen beräknas öka med 7 000 
personer (cirka 23 procent) under kommande tioårsperiod 
och uppgå till 39 000 år 2024.

Befolkningsutvecklingen och sammansättningen har stor 
betydelse för planering av den kommunala verksamheten, 
bland annat lokalisering och dimensionering av invester
ingar inom förskola, skola, äldreomsorg och fritidsanlägg
ningar.

Stockholms län har cirka 35 procent av landets befolk
ningsökning enligt SCB. En central fråga för regionen för 
att klara befolkningsökningen är bostadsbyggandet. 
Vallentuna arbetar aktivt med att bidra till en växande 
storstadsregion. Historiskt påbörjas byggandet av cirka 
200 nya bostäder per år i Vallentuna och under 2014 
på börjades 195 bostäder. Ambitionen är att öka bostads
byggandet i kommunen över tid. Vallentuna kommun 
fortsätter således att planera för en hög utbyggnadstakt av 
nya bostäder de närmaste tio åren. Planen innehåller i 
genomsnitt 358 nya bostäder per år. Antalet bygglov och 
förhandsbesked ökade under 2014 och uppgick till totalt 512.

Figur 9. Antalet igångsatta bostadsbyggen  
och kommunens folkökning
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Antalet bostadsbyggen följer konjunkturen. Eftersom det normalt är 
inflyttning ett till tre år efter byggstart fördröjs effekten av konjunkturen 
på kommunens folkökning.
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Utvecklingen ska enligt kommunens översiktsplan för 
åren 2010–2030 ske i ett möte mellan stadsbygd och lands
bygd. Den övervägande delen av nya bostäder, arbetsplat
ser, handel och service kommer att ligga utefter Roslags
banan och Arningevägen från kommungränsen mot 
Täby till och med Molnby/Ubby. Dessutom finns planer 
på en större samlad utbyggnad i Lindholmen och i Karby 

och Brottby som med bra kollektivtrafik blir cent rum för 
den omgivande landsbygden. För landsbygden i de norra 
delarna av kommunen är en fortsatt utveckling av Kårsta 
betydelsefull.

Antalet bostadsbyggen följer konjunkturen. Eftersom det 
normalt är inflyttning ett till tre år efter byggstart fördröjs 
effekten av konjunkturen på kommunens folkökning.
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LEVANDE KOLUMTITEL

Under året har KommunForskning i Västsverige (KFi) analyserat Stock-
holms läns kommuner och dess finansiella profiler. Analysen baseras 
på åren 2011–2013 och bedömningen som KFi gjorde var att Vallentuna 
de senaste åren har redovisat en resultatnivå som är på gränsen till 
vad som kan betraktas som god ekonomisk hushållning. Samtidigt har 
kommunen investerat mer än genomsnittet i Stockholms län. Det har 
lett till en försvagad soliditet och en ökad skuldsättning.

Kommunen behöver framöver förbättra sin resultatnivå med någon 
procentenhet och stabilisera sig på en resultatnivå på runt tre procent 
av sina bruttokostnader, då de närmaste åren förväntas bli tuffa på 
grund av att kommunerna i Sverige står inför utmaningar som ökade 
investeringar och ökade behov från befolkningsförändringar. Detta 
innebär sammantaget att kostnaderna för kommunala tjänster kommer 
att öka snabbare än tidigare. För många kommuner innebär det att 
intäkterna från skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. Det 
kommer i så fall behövas skattehöjningar och/eller en ökad lånefinans
iering för att finansiera kommunernas verksamheter och investeringar 
framöver.

Vallentuna har i grund och botten en relativt god ekonomi, men 
om inte resultatet förbättras något på sikt, väntar antingen en ökad 
lånefinansiering eller en ökad skatt för att finansiera framtida inves-
teringar. Det är viktigt att kommunen fortsätter att bedriva en aktiv 
ekonomistyrning för att undvika att hamna där.
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Utvärdering av ekonomisk ställning
Kommunens övergripande målsättning är att ha en ekono-
mi i god balans som klarar av förändringarna i omvärlden. 
Det ekonomiska läget för Vallentuna kommun är, i likhet 
med flertalet kommuner, ansträngt under de närmaste 
åren. För att behålla en stabil ekonomisk utveckling och 
en hög kvalitet i verksamheten krävs en fortsatt effektiv 
verksamhet med god kostnadskontroll.

Kommunen är inne i en långvarig tillväxtfas. Fler invå-
nare i kommunen ger högre skatteintäkter men det ställer 
samtidigt krav på en utbyggd kommunal verksamhet. 
Kommunen har en hög andel unga och investerar främst i 
nya förskolor och skolor. Förskolan Eken i Lindholmen får 
en fjärde avdelning under 2015. Flera förskolor ska byg-
gas  under den kommande femårsperioden och den första 
planeras vid Åby ängar.

Den nya Hagaskolan är tänkt att bli en så kallad F–9- 
skola med tillhörande förskola. Byggstart väntas bli 2017 
med skolstart 2019. En ny grundskola kommer också att 
behövas i det nya bostadsområdet Kristineberg om  
några år.

Ombyggnaden av Vallentuna centrum påbörjas 2015. 
Målet är att få ett trivsamt och levande småstadscentrum. 
Investeringarna omfattar också satsningar på infrastruk-
tur, utbyte av kvicksilver i vägbelysning, ventilation och 
konstgräsplaner.

Vallentuna kommun har låtit KommunForskning i Väst - 
sverige (KFi) ta fram en finansiell profil för kommunen. 

På sidan 14 finns en sammanfattning från deras rapport för 
åren 2011–2013. I rapporten konstateras bland annat att 
Vallentunas resultatnivå under ett flertal år har varit låg.

Vallentuna kommun kommer även för åren 2015–2017 
att satsa på verksamheternas utveckling och därför 
 acceptera ett lågt men positivt resultat enligt balanskravs-
utredningen. I budgeten ingår bland annat en satsning på 
skolverksamheten, i form av höjd skolpeng. Tack vare att 
kommunen har en god grund att stå på anser kommunen 
att den kommer att uppfylla kraven för god ekonomisk 
hushållning. 

För att kunna jämföra resultatnivån i olika kommuner 
kan man dela årets resultat med bruttokostnaden, se 
figur 10. För expansiva kommuner med stora investeringar 
bör resultatet, enligt KFi, ligga mellan tre och fem pro-
cent om kommunens finansiella handlingsutrymme ska 
bibehållas. Det gäller för många av Stockholms läns 26 
kommuner. I jämförelsen låg Vallentuna på en delad 22:a 
plats år 2013. 

Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investering-
arna som kommunen finansierar med egna medel. Årets 
resultat tillsammans med avskrivningarna ställs i relation 
till årets investeringar. För år 2014 är den siffran 78 procent 
att jämföra med 90 procent föregående år. Det innebär att 
 78 procent av investeringarna har kunnat genomföras utan 
lån, se figur 7 och figur 11. 

Figur 10.  Årets resultat i förhållande till bruttokostnader, % 
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Figur 11. Självfinansieringsgrad av investeringar, % 
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Även framöver planerar Vallentuna kommun att ha en hög 
investeringstakt med en topp år 2019, se figur 12. Kom
munen kommer därför behöva låna och självfinansierings
graden väntas sjunka till 27 procent år 2017.

Soliditet
Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka på 
lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna som är 
finansierade med eget kapital, se figur 13. Förändringen i 
det finansiella måttet är beroende av investeringstakten, 
nyupplåningen, andra skuldförändringar samt resultatet.  
Högre soliditet tyder på starkare långsiktig finansiell 
handlingsberedskap som ger goda förutsättningar för låga 
finansieringskostnader. Vid utgången av år 2014 har soli
diteten försämrats med en procentenhet, till 52 procent, 
jämfört med föregående årsskifte. Minskningen beror på 
det låga resultatet. Med hänsyn tagen till ansvarsförbindel
ser för pensioner är soliditeten 21 procent. Kommunen har
i jämförelse med kommunsektorn i övrigt en stark balans
räkning. Vid ett vägt genomsnitt för hela rikets kommuner 
år 2013 var soliditeten 50 procent exklusive ansvarsförbin
delsen och 20 procent när den inkluderades.

Kommunplanen för de kommande åren visar på en 
ekonomi i balans med en vikande trend för soliditeten. 
Den viker för att kommunen räknar med att ta upp nya 
lån för att finansiera delar av kommande investeringar. 

Budgetvärden hämtade från kommunplan 2015–2017.

Figur 13. Utveckling av soliditeten, %
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Av Stockholms läns 26 kommuner låg Vallentuna på en 
delad 10:e plats år 2013.

Dolda marknadsvärden
Kommunens lägenheter har ett genomsnittligt inköps
värde på 34 839 kronor. I balansräkningen fanns vid 
årets slut 194 bostadsrätter bokförda till ett sammanlagt 
anskaffningsvärde av 6,8 miljoner kronor. Vid en eventuell 
försäljning skulle de förmodligen ha ett högre värde.

Även de noterade aktier som kommunen äger i Elverket 
Vallentuna AB har ett högre marknadsvärde, 24,3 miljoner 
kronor mer, än vad de är bokförda till.

Åtaganden
Utöver de pensionsåtaganden som har beskrivits tidigare 
har kommunen andra åtaganden, som vid årsskiftet 
uppgick till 337,3 miljoner kronor. Koncernföretag och 
kommunala uppdragsföretag där kommunen har ett 
ekonomiskt engagemang står för 332,3 miljoner kronor. De 
får kommunal borgen för investeringar som ryms inom 
kommunens ansvarsområde. Därför bedöms risken för 
borgensinfriande som liten.

Under året ingick kommunen ytterligare borgensåtagan
den för Vallentunavatten AB med 11,0 miljoner kronor och 
AB Össebyhus med 26,0 miljoner kronor. Under 2014 har 
åtagandet i Käppalaförbundet ökat med 2,2 miljoner kronor. 

Figur 12. Framtida investeringar och nya lån, mnkr
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Ett särskilt anställningsavtal på 2,4 miljoner kronor som 
fanns 2013 är inte kvar vid utgången av år 2014.

 Vallentuna kommun är medlem i Kommuninvest eko
nomisk förening och har ett solidariskt borgensansvar 
som motsvarar kommunens andel. Den var vid årsskiftet 
555,9 miljoner kronor.

Ett avtal med okänt värde för Vallentunas del är skrivet 
och ingår därför inte i beloppet för åtaganden. Upplands 
Väsby kommun och Vallentuna kommun har avtalat 
med Vägverket om medfinansiering av väg 268. Sträckan 
Granatrafikplats Glädjen ska bli mer trafiksäker och få 
bättre framkomlighet. Avtalet är på totalt 90,0 miljoner 
kronor men innehåller ingen fördelning om respektive 
kommuns andel. Kostnadsfördelningen mellan kom
munerna kommer att bli beroende av var vägen dras.

Figur 14. Känslighetsanalys
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Förändrade taxor och avgifter med 10 procent 7,7

Förändrad kommunalskatt med 10 öre 7,0

Känslighetsanalys
För att visa hur olika händelser påverkar ekonomin redovi
sas en känslighetsanalys. Den är baserad på förhållandena 
under 2014, se figur 14. 
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bostadshyror. Främst är det åtgärder inom akut och plan
erat underhåll av byggnader som har överskridit budget.

Områdena fritid och kultur samt kommungemensamma 
kostnader har ökat med tre procent.

Resursfördelningen till barn och ungdomsnämndens 
och utbildningsnämndens verksamheter sker med ett 
pengsystem, där skolorna får intäkter i form av ett belopp 
per elev. Figur 15 innehåller inte interna kostnader och 
intäkter för skolpeng och gymnasieskolpeng. 
 
Uppdelning per kostnadsgrupp
Ett annat sätt att visa hur nämndernas kostnader har för
delat sig är att dela upp dem per kostnadsgrupp, se figur 16. 
Det har inte skett någon förändring i fördelningen jämfört 
med förra året.

Personalen är nämndernas enskilt största kostnad, 
den står för 40 procent av nämndernas totala kostnader. 
 Personalkostnaderna har ökat med fyra procent eller 
 27,0 miljoner kronor. Sett ur en verksamhetsansvarigs 
perspektiv utgör personalkostnaderna omkring 70 
procent. Det beror på att respektive enhet, exempelvis en 
kommunal skola, inte har kostnader för verksamhet som 
utförs i extern regi. Verksamhet som utförs i extern regi, 
exempelvis en friskola, belastar nämnden på totalnivå och 
i det här fallet inte den kommunala skolan.

Huvudverksamhet består till största delen av vägdrift, 
halkbekämpning på gator och vägar, avfallshantering, 
parkdrift och köp av omsorgs och utbildningsplatser. 

Vallentuna kommuns verksamhet är organiserad i åtta 
nämnder samt en valnämnd som träder i kraft när det är 
valår. Varje nämnd är ansvarig för sin budget. Nämnder
nas nettokostnader, det vill säga kostnader minus intäkter 
uppgick till 1 466,6 miljoner kronor. Det är en ökning 
med 48,8 miljoner kronor (tre procent) jämfört med 2013. 
Nämndernas intäkter uppgår till 942,6 miljoner kronor 
och kostnaderna till 2 409,2 miljoner kronor. Nämnderna 
redovisar en positiv avvikelse mot budget med 5,6 miljoner 
kronor.

Kostnader och intäkter per nämnd redovisas i tabellen 
driftredovisning i kapitlet rapporter.

Kostnader per verksamhet
Kommunen utför olika verksamheter, se figur 15. Den 
 politiska verksamhetens kostnader har ökat med tio 
procent, vilket berodde på att det har varit valår och val
nämnden trädde i funktion.

Kostnader för infrastruktur har minskat med åtta pro
cent. Överskottet beror främst på vakanta tjänster, men 
även den milda vintern har bidragit.

Kostnader för pedagogisk verksamhet samt vård och 
omsorg står för 75 procent av kommunens totala kost na
der. Kostnaderna för båda verksamhetsområdena har ökat 
med tre procent vardera under året och de påverkas till stor 
del av befolkningsförändringar.

Affärsverksamhetens kostnader har ökat med sex pro
cent. Den består till största delen av avfallshantering och 

Driftredovisning

Figur 16.  Nämndernas kostnader fördelade per 
kostnadsgrupp
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Figur 15.  Nämndernas kostnader fördelade per 
verksamhet, mnkr
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Nämndernas huvudverksamhet utgör 30 procent av nämn
dernas kostnader. Läs mer under avsnittet verksamhet i 
extern regi.

Både personalkostnader och kostnader för huvudverk
samhet har ökat med fyra procent. Kostnader för varor 
och övriga tjänster har minskat med fem procent. Bidrag 
lämnas bland annat för räddningstjänsten och till privat
personer. Kostnaderna för bidrag har ökat med sju procent. 
Lokalkostnader har ökat med två procent jämfört med 
föregående år. Interna kostnader och intäkter för skolpeng 
och gymnasieskolpeng ingår inte i figuren.

Nämndernas intäkter
Nämndernas intäkter har ökat med fyra procent jämfört 
med förra året.

Sålda varor har ökat med 2,7 miljoner kronor, ökningen 
beror till största delen på sålda måltider. Taxor och avgifter 
som kommunen debiterar kommuninvånare och företag 
består bland annat av intäkter för förskola, fritidshem och 
avfallshantering. Taxor och avgifter har ökat med tre pro
cent. Intäkter för hyror och arrenden innehåller till största 
delen internhyra som debiteras övriga verksamheter. De 
har ökat med två procent. Kommunens nämnder får bidrag 
från Skolverket och Migrationsverket med flera. Bidragen 
är riktade för särskilda ändamål och de har ökat med fem 
procent. Såld verksamhet och andra tjänster har minskat 
med 1,5 miljoner kronor jämfört med förra året, den största 
minskningen är sålda vård och omsorgsplatser till andra 
kommuner.

Interna kostnader och intäkter för skolpeng och gymna
sieskolpeng ingår inte i figur 17. Kommunens största intäkt 
är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, men 
de ingår inte i nämndernas intäkter. 

 

Nämndernas nettokostnader och budgetavvikelser
Nämnderna redovisade tillsammans ett överskott om 5,6 
miljoner kronor, vilket motsvarade 99,6 procent av årets 
budget. Utfallet blev bättre än delårsrapportens prognos. 
I kommunstyrelsens budget ingick ett anslag för oförut
sedda utgifter som vid årets början var 5,0 miljoner kronor, 
av den budgeten har 2,7 miljoner kronor nyttjats till 
sommarjobb under 2014.

• Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 1,8 miljo
ner kronor mot budget. Den större delen av överskottet 
var den outnyttjade budgeten för oförutsedda utgifter.

• Barn- och ungdomsnämnden inklusive skolpeng 
redovisade ett överskott på 0,2 miljoner kronor. 
Överskottet berodde på att utfallet barn och elever är 
färre än budgeterat enligt befolkningsprognosen.

• Fritidsnämnden hade ett överskott på 1,4 miljoner 
kronor. Det var till största delen beroende på lägre 
utbetalade föreningsbidrag än budgeterat samt 
 effektiviseringar av administration.

• Utbildningsnämnden inklusive gymnasieskolpeng 
redovisade en nettokostnad enligt budget. Gymnasie
skolpengen gav ett underskott på 0,6 miljoner kronor 
på grund av att antalet elever blev fler än planerat enligt 
befolkningsprognosen.

• Socialnämnden visade ett överskott på 2,2 miljoner kro
nor. Arbetet med att hitta alternativa individanpassade 
former av öppenvård istället för placeringar i boenden 
har gett positiv effekt.

• Övriga nämnder har bedrivit verksamheter vars utfall i 
stort sett var i nivå med budget.

Tabeller med nämndernas driftredovisning, budget och 
prognoser finns i kapitlet rapporter.

Finansieringsenheten
Intäkter och kostnader som inte hör till någon nämnd bok
förs centralt hos finansieringsenheten, se tabell driftredo-
visning i kapitlet rapporter.

Kapitalkostnaden består av interna avskrivningar och 
ränta på anläggningstillgångar. Den har fördelats ut till 
nämnderna med ett lägre belopp än planerat på grund av 
lägre investeringstakt.

Nämnderna betalar ett personalomkostnadspålägg 
(POpålägg) för att täcka arbetsgivaravgifter, avtalspensio
ner och avtalsförsäkringar. Pensionsutbetalningar belastar 
finansieringsenheten.

Övriga intäkter och kostnader innehåller vinster och 
förluster på anläggningstillgångar och exploatering.

Figur 17. Nämndernas intäkter, mnkr

� Varor 18,8
� Taxor och avgifter 78,6
� Hyror och arrenden 

223,8
� Bidrag 90,8
� Såld verksamhet och 

andra tjänster 43,6
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Förvaltningsberät telse

Vallentuna kommun medfinansierar Täby kommuns byg
gande av ett resecentrum och infartsparkeringar i Arninge. 
Projektet ska ge hållbara kollektiva färdmedel och snabba, 
säkra och enkla byten för resenärerna. Trafikverket och 
Stockholms läns landsting står för huvuddelen av finan
sieringen. Täbys grannkommuner är med och finansierar. 
Vallentuna kommuns del var 5,5 miljoner kronor och 
kostnaden var inte budgeterad.

Verksamhet i extern regi
I Vallentuna kommun drivs en stor del av verksamheten 
i extern regi. Det är ett politiskt ställningstagande för att 
främja mångfald och valfrihet. Av kommunens kostnader 

utgjorde 34 procent, motsvarande 573,5 miljoner kronor, 
betalning för verksamheter som utfördes i extern regi, se 
figur 19. Generellt gäller att kommunen har det övergrip
ande ansvaret för verksamheten även om själva utförandet 
ligger utanför kommunens organisation. Det gäller både 
uppföljning av innehållet och finansieringen. Undantaget 
är tillsynsansvaret för grundskolan och gymnasiet, som 
ligger hos Skolinspektionen. Olika delar av kommunens 
verksamheter har olika stor andel i extern regi. Högst 
andel finns inom förskola och avfallshantering, se figur 19. 

Vanligast är att privata företag utför verksamheten, men 
kommunen köper även delar av sin verksamhet från för
eningar och stiftelser samt från andra kommuner. Fördel
ningen av köp per typ av utförare redovisas i figur 18. 

Den politiska verksamhet som utförs i extern regi är 
kostnader från Täby kommun för gemensamt överförmyn
darkansli.

Verksamhet inom infrastruktur, skydd med mera som 
utförs i extern regi uppgick till 12,1 miljoner kronor. Flera 
olika entreprenörer står för parkskötsel och vägdrift.

Av barn och ungdomsnämndens verksamheter drivs en 
stor del av förskolor och skolor i fristående regi och 
finansieras genom ett skolpengssystem. Det är vanligast 
inom förskolan, se figur 20. För att säkra att de fristående 
förskolorna uppfyller de kvalitetskrav som kommunen 
ställer gör barn och ungdomsförvaltningen regelbundna 
tillsynsbesök. Alla fristående förskolor lämnar årligen en 
kvalitetsredovisning till kommunen. Information om både 
kommunala och fristående förskolor finns på kommunens 

Figur 19. Andel av kommunal verksamhet i extern regi, %
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Figur 18. Köp per typ av utförare, mnkr

� Föreningar/stiftelser 21,4
� Privata företag 469,3
� Kommuner 74,5  
� Landsting 1,9 
� Staten och statliga
  myndigheter 6,5
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webbplats. Vallentuna kommun tar också del av  fri skolornas 
kvalitetsredovisningar för att kunna göra jämförelser med 
de kommunala skolorna.

Utbildningsnämnden köper 70 procent av gymnasie
utbildningen av andra kommuner eller friskolor, se figur 20. 

Figur 20.  Andel extern regi inom förskola, skola och gymnasium

Fördelning % mnkr

Förskola 64 150,1

Fritidshem 11 7,9

Förskoleklass 14 4,7

Grundskola 20 80,5

Gymnasieskola 70 99,6

Den kommunala vuxenutbildningen är organiserad i Kun
skapscenter Nordost som ligger i Täby och är gemensam 
för Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm.

Socialnämndens verksamheter bedrivs till 32 procent i 
extern regi. Inom hemtjänsten har individen rätt att välja 
utförare. Individ och familjeomsorg har 19 procent av 
verksamheten i extern regi. Främst avser det hem för vård 
eller boende med specifika behov. För äldre och personer 
med funktionsnedsättning är andelen köpt verksamhet 34 
procent. De särskilda boenden för äldre som finns bedrivs 
till 43 procent av externa utförare, se figur 21. Inom områ
det LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshin
drade) bor 39 procent i boenden som bedrivs i extern regi, 
se figur 22. Socialnämnden kvalitetssäkrar att den externa 

verksamheten når upp till kommunens krav genom avtal 
och förfrågningsunderlag vid upphandling samt genom 
tillsynsbesök.

Avfallshantering och viss drift och underhåll i hyrda bo
städer hade 60 procent av verksamheten i extern regi. Hela 
vatten och avloppsverksamheten utförs av Roslagsvatten 
AB som kommunen är delägare i.
 
Internkontroll
Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas 
effektivt och säkert. Målet med internkontrollen är att ha 
ordning och reda på kommunens processer och rutiner. I 
början av 2014 antog varje nämnd en internkontrollplan 
som anger vad som ska granskas under året. Uppföljning 
av internkontrollen har genomförts och omfattade, bland 
andra, följande områden:
• krav och inkasso,
• personalkostnader,
• brandsäkerhet,
• kriskommunikation,
• loggning av bygglovsärenden.

Den samlade bedömningen från kommunledningskon
toret är att internkontrollen inom de olika verksamhets
områdena upplevs god. Där brister har konstaterats har 
åtgärder vidtagits. Kommunens interna kontrollsystem 
upplevs fungera bra. Vallentuna kommun har under året 
utvecklat arbetssättet med internkontroll och har infört en 
ny gemensam arbetsmodell för planering och uppföljning 
av internkontroll samt åtgärder.

Figur 21.    Äldreomsorg, särskilt boende och 
korttidsboende, omsorgstagare 
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Figur 22.  Särskilt boende för vuxna enligt LSS, 
omsorgstagare
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Personalberättelse

Att utveckla och upprätthålla god service är en betydelse
full uppgift. Det är viktigt att Vallentuna kommun är 
en attraktiv arbetsgivare som klarar av att rekrytera rätt 
personer. När omvärlden förändras måste verksamheterna 
också kunna anpassa sig genom att balansera långsiktighet 
och kontinuitet med kreativitet och nytänkande. Det goda 
ledarskapet och medarbetarskapet utgör basen för attraktiv
iteten och måste kontinuerligt utvecklas och underhållas.

Kommunen som arbetsgivare
Rekrytering
Under året hade Vallentuna kommun fler sökande till 
varje tjänst i jämförelse med 2013 samt cirka 750 allmänna 
intresse anmälningar. En mängd olika aktiviteter har 
genomförts för att stärka upp Vallentuna kommuns varu
märke som arbetsgivare, bland annat har kommunen med
verkat som utställare på Framtidsmässan, en karriärmässa 
för offentlig sektor. Kommunens webbsida för lediga jobb 
har kompletterats med intervjuer av med arbetare. Under 
sommaren erbjöds samtliga ungdomar, 16–18 år och folk
bokförda i Vallentuna kommun, tre veckors sommarjobb. 
305 ungdomar deltog.

Kompetens- och ledarutveckling
Samhällets krav på ökad kompetens kommer bland annat 
till uttryck i krav på legitimation och certifiering för olika 
yrkesgrupper. Anställda i Vallentuna kommun har goda 
möjligheter att utvecklas för att klara nya krav. Utöver 
individuella utvecklingsplaner erbjuder kommunen ett  
varierat kursutbud, bland annat introduktion för nyan
ställda och utbildningar inom områdena ekonomi, 
personal, kommunikation och IT.

Några exempel under 2014 var en satsning inom 
ekonomi om chefers budgetansvar och om kommunens 
ledning och styrning. Under våren genomfördes flera 
utbildningsdagar om samtalsteknik, prioriteringsteknik 
samt arbetsrätt och avtal. Inom området arbetsmiljö 
genomfördes flera grundkurser.

Medarbetarnas prestationer är grunden för en god service till 
kommunens invånare. Kärnan i kommunens personalarbete 
är därför att ge medarbetarna rätt förutsättningar för att kunna 
göra ett bra jobb.

Kommunens ledarutveckling är uppdelad i två delar –  
ledarutvecklingsprogrammet (LUP) och chefs och  ledar
paketet (CLP). En ny LUPutbildning startade i  augusti 
2014 och fram till juni 2015 kommer 17 deltagare att ha 
genomfört elva utbildningsdagar. CLP innebär  kurser 
i ett antal områden som chefer och ledare ska hålla sig 
uppdaterade kring.

Samarbete med de fackliga organisationerna
I dialog med de fackliga organisationerna har utvecklings
arbetet om inflytandeprocessen fortsatt. Möten enligt 
MBL (medbestämmandelagen) hålls varje månad på kom
muncentral nivå inför beslut i kommunstyrelsens arbets
utskott. 

Den centrala arbetsmiljögruppen (CAG) träffades fyra  
 gånger under året. För att på sikt möjliggöra ett nytt sam
verkansavtal har parterna diskuterat kvalitetskriterier 
i syfte att nå en ny överenskommelse. I CAG arbetade 
parterna fram förfrågningsunderlaget till den förnyade 
upphandlingen av företagshälsovård. Ett nytt avtal teck
nades med Avonova under våren.

Arbetsmiljö och hälsa
Friskvård och arbetsmiljö
Vallentuna kommun lägger stor vikt vid det hälsofrämj ande 
arbetsmiljöarbetet, vilket innebär att kommunen arbetar 
med insatser som gynnar en god organisatorisk och social 
arbetsmiljö med en frisk och engagerad personal. Det 
löpande arbetet med att främja och förebygga sker i nära 
samarbete med företagshälsovården. Det ordnas till 
exempel ett flertal seminarium och utbildningar för såväl 
chefer, medarbetare som skyddsombud.

Kommunen erbjuder alla medarbetare friskvård bland 
annat i form av gratis träningspass, inspirationsföreläs
ningar och tävlingar.

Andelen långtidssjukskrivna var 49 procent av sjuk
frånvaron medan 41 procent av kommunens tillsvidare
anställda inte hade någon sjukfrånvaro alls.



Risker, tillbud och olycksfall
Sedan 2013 har ett system införts som stöd i arbetsmiljö
arbetet för incidentrapportering och riskobservationer.  
Systemet ska hantera tillbuds och arbetsskadeanmäl
ningar för såväl personal som för egendom och byggnader. 
Målet är att det ska främja en god arbetsmiljö, synliggöra 
risker och i slutändan bidra till färre inträffade olycksfall.

Det totala antalet anmälda tillbud, risker och olycksfall 
har under 2014 ökat markant, en dubblering, från totalt 
266 anmälningar 2013 till 519 anmälningar 2014. Ökning
en är i första hand positiv då det är lättare att göra anmäl
ningar i det nya systemet. Det har gjort att kommunen har 
blivit bättre på att uppmärksamma och åtgärda arbets
miljörisker. 208 anmälningar gällde risk och tillbud (100 
anmälningar 2013), 264 anmälningar olycksfall och skador 
(133 anmälningar 2013) samt 47 anmälningar egendom och 
byggnad (33 anmälningar 2013).

Medarbetarundersökning
Under november genomfördes en medarbetarundersök
ning om psykosocial arbetsmiljö. Resultaten från enkäten 
är i jämförelse med andra kommuner i Storstockholm 
mycket goda.

Enkäten innehåller nio frågor som är gemensamma 
för alla kommuner genom SKL:s modell ”Hållbart med
arbetarengagemang” (HME). Syftet är dels att skapa ett 
jämförelsematerial kommuner emellan, men också att 
kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengage
mang och verksamhetsresultat i den egna kommunen. 
Vallentunas HMEindex har ökat från 81 till 82.

Arbetet med resultaten sker löpande fram till 2016 när 
nästa enkät genomförs.

Medarbetarna i siffror
Kommunen hade den 31 december 1 518 tillsvidarean
ställda, eller 1 493 årsarbetare. Det är en ökning med två 
tillsvidareanställda eller en ökning med 83 årsarbetare 
jämfört med 2013. I kommunen arbetade 81 procent kvin
nor och 19 procent män. Av kvinnorna arbetade 66 procent 
heltid, samma andel som 2013. Bland männen minskade 
andelen heltidsarbetande något, från 86 procent 2013 till 
85 procent 2014.

Personalomsättning
Personalomsättningen var 11,7 procent jämfört med 12,1 
procent 2013.

Åldersstruktur och pensionsavgångar
Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda 
2014 var 46,6 år (46,3 år 2013). Enligt pensionsavtalet 
(KAPKL) kan en anställd gå i pension mellan 61 och  67 år.  

 Vanligast är fortfarande att bli pensionär vid 65 år. Avgångs
skyldighet finns enligt lag vid 67 års ålder. Under året gick 
34 anställda i pension jämfört med 26 anställda 2013. Fler
talet gick i pension vid 65 års ålder eller tidigare.

Personalkostnader och löneöversyn
Personalkostnaderna under året uppgick till sammanlagt 
806,3 miljoner kronor fördelade enligt figur 25.

En löneöversyn har gjorts under året med en genom
snittlig löneökning på 2,37 procent. Motsvarande siffra för 
2013 var 2,48 procent. 

Figur 24.  Fördelning av tillsvidareanställda per 
förvaltning

� Kommunlednings-
kontoret 4 %

� Samhällsbyggnads-
förvaltningen 7 %

� Kultur- och fritids-
förvaltningen 5 %

� Barn- och ungdoms-
förvaltningen 53 %

� Socialförvaltningen 30 %

Figur 25. Personalkostnader

Belopp i mnkr 2014 2013

Löner 568,4 546,4

Pensioner 56,7 53,0

Sociala avgifter 181,3 176,5

Summa personalkostnader 806,3 775,8

Figur 23. Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden

Åldersgrupp 2014 2013 2012

Kvinnor 6,8 6,2 5,8

Män 4,1 4,7 4,5

Totalt 6,1 5,9 5,5

Totalt för 29 år och yngre 4,7 5,2 4,4

Totalt för 30–49 år 6,2 6,2 5,2

Totalt för 50 år och äldre 6,6 6,6 6,3

Tillgänglig ordinarie arbetstid är den ordinarie arbetstiden enligt avtal, 
med hänsyn tagen till frånvaro utan lön, t.ex. tjänstledighet för vård 
av barn.
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Huvudrubrik
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Huvudrubrik Verksamhetsmål

Det har sedan länge funnits regler om att kommuner och 
landsting ska hushålla med sina resurser och sträva efter 
att få ut så mycket som möjligt av varje skattekrona. Kom
munallagen innehåller det så kallade balanskravet, som 
innebär att kommunens löpande intäkter ska vara minst lika 
stora som de löpande kostnaderna. Lagen innehåller också 
ett krav på god ekonomisk hushållning. Begreppet precis
eras inte mer än så, men en generell tolkning är till exempel 
att verksamheten ska bedrivas på ett kostnads effektivt 
och ändamålsenligt sätt och att varje generation ska bära 
kostnaden för den service den själv beslutar om och konsum
erar. Ett visst överskott ska finnas i verksamheten så att det 
egna kapitalet inte urholkas genom inflation eller av för låg 
självfinansiering av investeringar. Ekonomisk hushållning 
handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett 
längre tidsperspektiv.

Vid varje ny mandatperiod beslutar de styrande politik
erna i Vallentuna om en politisk handlingsplan som styr 
verksamheten de kommande åren. Utifrån denna har 
kommunfullmäktige fastställt mål grupperade inom fyra 
strategiska inriktningar:
• Kund/invånare
• God ekonomisk hushållning
• Tillväxt och utveckling
• Energi och miljö

De kommungemensamma målen, tillsammans med de mål 
nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive 
nämnds verksamhetsplan. Dessutom finns flera olika styr
dokument, som kommunfullmäktige har antagit. Tillsam
mans skapar dessa förutsättningar för en god utveckling av 
Vallentuna kommun.

Kommunens mål
Uppföljningen av de kommungemensamma målen för 
2014 visade att 8 av 16 mål var uppfyllda. Övriga var delvis 
uppnådda. Flera av målen var formulerade som strävans
mål som ska uppnås på längre sikt. Den samlade bedöm
ningen för hela kommunen baserades på nämndernas 
verksamhetsberättelser. En summering av alla nämnders 
måluppfyllelse, enligt en poängmodell, har utförts med 
fasta poängintervall för vad som bedöms vara ej uppnått, 
delvis uppnått och uppnått. Den sammanvägda bedöm
ningen av måluppfyllelsen var att verksamheten har 
bedrivits på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Det strategiska området kund/invånare bestod av åtta 
mål totalt och fem av målen har uppnåtts och tre har delvis 
uppnåtts. Vallentuna kommun hade goda resultat i 
medborgarundersökningen som Statistiska centralbyrån 
(SCB) genomförde.

Uppföljningen av området god ekonomisk hushållning 
visade en god måluppfyllelse för kommunen som helhet. 
Det ekonomiska resultatet var positivt och kommunen har 
sedan tidigare en soliditet högre än genomsnittet i riket.

Inom det strategiska området tillväxt och utveckling var 
ett av fyra mål uppfyllda. Tre mål var delvis uppfyllda.   
Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande stor
stadsregion och är med i ett samarbete mellan Nordost
kommunerna som syftar till en förbättring i Nordostsektorn 
som helhet. Kommunen har inte tagit fram individuella 
affärsplaner för samtliga byggnader vilket var planerat.

Energi och miljöområdet hade ett mål som uppnåddes 
och ett mål som delvis uppnåddes. Vallentuna kommun 
har numera en VApolicy som antogs i kommunfullmäk
tige i september 2014. En VAplan färdigställdes under 
hösten och förväntas antas av kommunfullmäktige under 
våren 2015.

I kommunallagen står det att mål och riktlinjer som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning ska finnas för
den kommunala verksamheten. Målen och riktlinjerna ska
omfatta både kommunens ekonomi och verksamhet.
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verksamhetsmål

Kund/invånare 
Kommungemensamma mål Kommentar

Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller 
mycket nöjda med den verksamhet och 
service som kommunen levererar.

Delvis 
uppnått

Uppföljning av målet sker med hjälp av SCB:s medborgarundersökning 
genom så kallad "nöjdmedborgar/region/inflytandeindex" (NMI, NRI och 
NII). Målet är att ha högre resultat än genomsnittet för riket och det har 
uppnåtts i indexet NMI och NRI men inte för NII. Nöjd-Inflytande-Index 
(NII) var för Vallentuna 37 i senaste mätningen och för kommunerna i 
genomsnitt 39.

Invånare ska kunna välja utförare av 
kommunalt finansierade tjänster inom 
förskola, grundskola, gymnasium och inom 
socialnämndens stöd- och omsorgsverk-
samheter.

Uppnått Målet är att minst 90 procent av vårdnadshavarna ska instämma i påstå-
endet om att deras barn går i den förskola/skola som de önskar. Målet är 
uppfyllt för vårdnadshavare med barn i förskola, förskoleklass, familje-
daghem och årskurs 2, 4 och 8. I årskurs 5 varierar dock andelen mellan 
84-95 procent. Undersökningen gäller endast verksamheter i kommunal 
regi. Gymnasieeleverna kan fritt söka gymnasieutbildning i hela länet. I 
socialnämndens SCB-enkät 2014 fanns det inte någon möjlighet att lägga 
till frågan om valfrihet.

Alla som har behov av kommunens tjänster 
ska uppleva att det är enkelt, snabbt och 
rättssäkert att få sitt ärende behandlat.

Uppnått Verkställigheten av beslut rörande de kommunala verksamheterna 
upplevs som god.

Vallentunas gymnasium ska vara ett att-
raktivt val för våra och andra kommuners 
elever.

Delvis 
uppnått

Av de elever som är folkbokförda i kommunen har knappt en femtedel 
valt att gå i Vallentuna gymnasium. Andelen elever som är etablerade på 
arbetsmarknaden eller i studier två år efter avslutad gymnasieutbildning 
är högre för Vallentuna kommun än för genomsnittet i riket, 75 respektive 
68 procent. Det här visar SKL:s Öppna jämförelser för gymnasiet 2014 
vilken avser läsåret 2012/2013.

Vallentunas grundskolor ska, vid slutet av 
perioden, tillhöra den bästa tiondelen av 
Sveriges skolor.

Delvis 
uppnått

I SKL:s rapport hamnar inte Vallentuna kommuns grundskolor inom det 
uppsatta målet men arbete pågår för att nå dit. Bland annat genomförs 
uppföljning av enkäter och förbättringar av de delar där goda resultat 
inte uppnås. Meritvärdet för elever som lämnade grundskolan 2014 har 
förbättrats jämfört med föregående år.

Utbudet av kultur och rekreation ska bidra 
till ökad livskvalitet.

Uppnått Tillgång till kulturupplevelser och att delta i aktiviteter, eller bara använda 
kulturens mötesplatser i sin vardag, kan bidra till ökad livskvalitet. Vallen-
tunas kulturverksamheter erbjuder ett brett utbud av kultur. Stati stiken 
gällande evenemangskalendern visar en ökning från 2013 till 2014.

Alla kommunala verksamheter ska i sam-
verkan bidra till att skapa trygghet.

Uppnått Arbetet med att skapa trygghet pågår ständigt och exempel på sådant 
är bidrag till de föreningar som bedriver regelbundna nattvandringar 
i kommunen samt kommunövergripande nätverk som arbetar drog- 
och brottsförebyggande. Ett flertal nya mötesplatser har etablerats i 
kommunen, en av de främsta är Kulturhuset. Den nya övergången från 
Vallentuna centrum mot kyrkan invigdes på nationaldagen och skapar en 
mötesplats i parkmiljö.

Måluppfyllelse
Figur 26. Kommungemensamma mål

Händelse

Totalt antal: 16

Antal uppnådda: 8

Antal delvis uppnådda: 8

Antal ej uppnådda: 0
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Kund/invånare fortsättning
Kommungemensamma mål Kommentar

Vallentuna kommun ska underlätta för 
människor att leva ett självständigt liv och 
att vara självförsörjande.

Uppnått Arbetslösheten i Vallentuna har minskat och är 2 procent år 2014. Det är 
näst lägst i landet. Kommunen har genomfört en särskild satsning som 
vänder sig till arbetslösa ungdomar 18–24 år, satsningen har fått ett bra 
utfall under 2014.

God ekonomisk hushållning
Kommungemensamma mål Kommentar

Verksamheterna ska bedrivas kostnads-
effektivt och med god kvalitet.

Uppnått Vallentuna kommuns bokslut för 2014 visar ett positivt ekonomiskt 
resultat och kommunen har sedan tidigare en soliditet högre än 
genomsnittet i riket.

Vi ska ha kompetenta och engagerade 
medarbetare med ett ledarskap som 
levererar mesta möjliga nytta för kunder/
invånare.

Uppnått Olika former av utbildningsprogram för ledare och medarbetare har ge-
nomförts under året. Indexet för hållbart medarbetarengagemang (HME) 
har ökat på totalnivå för Vallentuna kommun enligt 2014 års mätning, 
jämfört med föregående mätning år 2012.

Tillväxt och utveckling
Kommungemensamma mål Kommentar

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en 
växande storstadsregion genom en god 
planering av bebyggelse, infrastruktur, 
 kommunikationer.

Delvis 
uppnått

Befolkningstillväxten för 2014 blev 1,1 procent vilket är under kommun
ens mål på 2,0 procent. En positiv utveckling under året var att antalet 
arbetstillfällen ökade med 3,3 procent och därmed uppnåddes målet 
med 2,0 procents ökning. För att skapa fler arbetstillfällen har planering 
startat för anläggande av fler arbetsområden till exempel i Karby och 
Okvista. Roslagsbanans förlängning till Arlanda, där har en fördjupad 
studie om sträckning och finansiering startats.

Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt 
attrahera kunskapsföretag och vara en 
företagsvänlig kommun.

Delvis 
uppnått

Den långsiktiga trenden är positiv även om andelen kunskapsföretag i 
kommunen inte har ökat enligt uppsatt mål. Antalet nystartade företag 
var under året cirka 330 stycken. För att långsiktigt öka andelen kunskaps
företag sker ett gemensamt samarbete mellan Nordostkommunerna 
som syftar till en förbättring i Nordostsektorn som helhet.

Öka samarbetet mellan privat, ideell och 
offentlig sektor för ökad kundnytta.

Uppnått Vallentuna kommun har anordnat en höstfest och en näringslivsdag 
under året. Kommunen tillhandahåller och samordnar även en evene-
mangskalender samt andra informationsplatser där föreningars, privata 
företags och kommunens utbud och evenemang kan marknadsföras.

Utveckling och förvaltning av Vallentuna 
kommuns byggnads- och markinnehav ska 
hanteras så att värdet för kommuninvå-
narna ökar.

Delvis 
uppnått

En grundstruktur till strategisk plan för byggnadsinnehavet är framtagen. 
Arbetet med att ta fram individuella affärsplaner för samtliga byggnader 
har inte genomförts som planerat.

Energi och miljö
Kommungemensamma mål Kommentar

Utvecklingen av Vallentuna ska vara 
långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa 
lösningar för miljö och energi.

Delvis 
uppnått

Vallentuna kommun har genomfört flera satsningar under året. Främst 
erbjudandet om utsortering av matavfall där ungefär 700 småhushåll 
och 800 hushåll i flerbostadshus eller samfälligheter nu sorterar ut sitt 
matavfall. Andra satsningar är LED-belysning och utbyte av fönster vilket 
påverkar energiförbrukningen.

För att uppfylla miljökvalitetsnormerna i 
enlighet med vattendirektivet vid omklass-
ningen 2021 ska åtgärder vidtas för sjöar 
och vattendrag i kommunen.

Delvis 
uppnått

I januari hölls en workshop med politiker och tjänstemän. Resultatet av 
workshopen har sedan sammanställts till en VA-policy. VA-policyn antogs 
i kommunfullmäktige i september 2014. VA-planen har färdigställts under 
hösten och förväntas antas av kommunfullmäktige under våren 2015.
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Verksamhetsberättelser

En kort beskrivning av nämnderna och 
ett urval av årets händelser samt en 
framåtblick. 

Kommunstyrelsen
Uppgift:
• leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna 

genom planering och uppföljning av kommunens verk
samheter och ekonomi,

• fullgöra kommunens uppgifter avseende den över
siktliga planeringen och ansvaret för exploatering och 
infrastruktur,

• ansvara för översiktlig planering av mark och vatten, 
en god livsmiljö i kommunen samt energiplanering och 
energihushållning,

• ansvara för strategisk planering för trafik och miljöfrågor,
• ansvara för arbetsmarknads och näringslivsfrågor, 

turist och besöksnäringsfrågor,
• ansvara för en effektiv ITstruktur, översiktsplanering 

och samverkan med övriga delar av samhället,
• vara kommunens centrala personalorgan med ansvar 

för att en gemensam personalpolitik utvecklas och 
efterlevs.

Viktiga händelser under året
Vallentuna kommun fortsätter att växa och hade cirka 
32 000 invånare vid slutet av år 2014. För tio år sedan var 
antalet invånare 27 000 i kommunen.

Invånarna i Vallentuna kommun mår bra. Kommunens 
invånare har bäst självupplevd allmänhälsa jämfört med 
alla andra kommuner. Det visar SKL:s undersökning om 
folkhälsa som genomfördes 2014.

Arbetslösheten i Vallentuna kommun är näst lägst i  
Sverige. Vid årets slut hade Vallentuna kommun en arbets
löshet på två procent. Kommunen ligger därmed på andra 

plats av 290 kommuner när det gäller låg arbetslöshet.
Detaljplanen för Åby ängar vann laga kraft under 2014. 

Arbetet med att anlägga arbetsgator påbörjades. Under 
året genomfördes en markanvisningstävling och vinnande 
företag avser att bygga hyresrättslägenheter.

Inom Arlandasamarbetet har en avsiktsförklaring 
klargjort ambitionerna om ett fördjupat samarbete inom 
Arlandaregionen avseende trafikinfrastruktur, bebygg
elseutveckling (bostäder), näringslivsutveckling och 
miljöfrågor. Strategier ska redovisas i en delregional 
utvecklingsplan för Arlandaregionen, inklusive en 
 gemensam vision, som ska antas av respektive part under 
2016. Samarbetsparterna är Vallentuna kommun, Knivsta 
kommun, Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun 
och Swedavia AB.

Översiktsplanen bedömdes aktuell under året och med 
utgångspunkt från den har kommunen aktivt arbetat med 
olika typer av fördjupningar för strategiska platser. Plan
beredskap för bostäder har höjts med cirka 200 byggrätter, 
totalt fanns det cirka 700 outnyttjade byggrätter inom 
fastställda detaljplaner år 2014.

En energiplan fastställdes av kommunfullmäktige under 
året. Energiplanen ligger till grund för utveckling mot ett 
långsiktigt hållbart samhälle såväl ekologiskt, ekonomiskt 
som socialt. Även ett nytt belysningsprogram fastställdes 
för kommunen. Programmet behandlar trygghet, säkerhet, 
hållbarhet, gestaltning och ekonomi.

Under 2014 genomfördes val till Europaparlamentet 
samt val till riksdag, landstings och kommunfullmäktige. 
Valdeltagandet i Vallentuna var procentuellt högre än vid 
föregående valtillfälle för samtliga val. I valet till Europa
parlamentet deltog 54,93 procent av de röstberättigade 

Figur 27. De kommunala nämndernas andel av den 
totala nettokostnaden 2014

� Kommunstyrelsen, 
inklusive valnämnden 9,4 %

� Barn- och ungdoms-
nämnden 45,2 %

� Fritidsnämnden 2,9 %

� Kulturnämnden 2,6 %

� Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden 0,6 %

� Socialnämnden 28,8 %

� Utbildningsnämnden 10,3 %

� Överförmyndar-
nämnden 0,2 %
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Verksamhetsberättelser

Vallentunaborna, vilket var en ökning med 3,85 procent 
gentemot valet 2009. I valet till riksdagen röstade 89,39 
procent av kommunens röstberättigade invånare, en  
ökning med 1,71 procent i jämförelse med valet 2010.

Framtiden
Vallentuna kommun är i en långvarig tillväxtfas. Befolk
ningsökningen under 2014 uppgick till 353 personer och 
prognosen för de närmsta åren visar en fortsatt ökning 
med ungefär 400 personer per år. Vid årsskiftet 2014/2015 
var antalet invånare cirka 32 000. Befolkningen beräknas 
öka med 7 000 personer (cirka 23 procent) under kom
mande tio år och uppgå till 39 000 år 2024.

Befolkningen är ung sett till genomsnittskommunen, 
vilket ställer krav på stora satsningar på skolor och 
fritidsaktiviteter. Befolkningsutvecklingen och samman
sättningen har stor betydelse för planeringen av den 
kommunala verksamheten, bland annat vid lokalisering 
och dimensionering av investeringar som förskolor, skolor, 
vård och omsorgsboenden och fritidsanläggningar.

Av den yrkesverksamma delen av befolkningen (16–64 år) 
pendlar två tredjedelar ut till arbetsplatser i andra kom
muner. Kommunens ambition är att allt fler av kommunens 
invånare ska kunna arbeta och verka i Vallentuna. Bra 
kommunal service, förbättrade kommunikationer och en 
positiv utveckling av näringslivet ger kommunen goda 
framtidsmöjligheter.

Vallentuna kommun fortsätter att planera för en hög ut
byggnadstakt av nya bostäder de närmaste tio åren. Enligt 
Översiktsplan 2010–2030 har Vallentuna kommun en ny 
roll i den regionala utvecklingen. Vallentuna kommun ska 
aktivt bidra till en växande och hållbar storstadsregion. 
Den regionala och kommunala inriktningen för Vallentuna 
innebär att 7 000 till 8 000 nya bostäder ska byggas inom 
kommunen mellan 2010–2030. Det här innebär en succes
siv ökning från 200 till 350–400 nya bostäder per år.

Ett mål är att i inledningen av mandatperioden påbörja 
ett arbete med att etablera en folkhälsopolicy med sikte 
på förbättrad fysisk och psykisk hälsa för kommunens 
invånare. För att kunna få en god bild av såväl behov som 
lämpliga åtgärder anordnas seminarier i samarbete med 
landstinget. Implementeringen av policyn ska kunna   
inledas efter 15 till 18 månader.

Kristinebergsområdet ska utredas om hur miljöbelast
ning ur ett livscykelperspektiv kan minska, till exempel 
i fråga om avfallshantering, avlopp, dagvattenhantering, 
energiförsörjning, energiförbrukning samt ta fram ett 
miljöprogram för Kristinebergsområdet.

Ytterligare mål är att miljöcertifiera kommunens verk
samhet enligt ISO 14001. Arbeta enligt energiplanen och 
avfallsplanen. Utreda förutsättningarna för att successivt 
ersätta kommunens fordonsflotta med fossilbränslefria 
fordon samt att utreda och föreslå lämpliga platser för ladd
stationer och tankmöjligheter för förnybara drivmedel.
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verksamhetsberät telser

Uppgift:
• ansvara för förskoleklass, grundskola och grund

särskola,
• ansvara för fritidshem,
• bedriva öppen förskola,
• bedriva ungdomsmottagning tillsammans med 

 utbildningsnämnden, socialförvaltningen och 
 landstinget.

Viktiga händelser under året
Skolinspektionen gjorde under januari till mars sin regel
bundna tillsyn av Vallentuna kommun. Skolorna visade 
på god kvalitet. Tre områden presenterades för åtgärder – 
systematiskt kvalitetsarbete, rektorsansvaret inom de sär
skilda undervisningsgrupperna och helhetsbedömningar 
vid särskoleplaceringar.

Karriärtjänsterna har utökats från 11 till 34 förstelärare 
och en lektor inom barn och ungdomsförvaltningens båda 
nämnder. Vallentuna kommun fortsätter att delta i SKL:s 
matematiksatsning SKL PISA 2015.

Kommunen är även med i SKL:s projekt SKL PRIO. 
Ordet PRIO står för planering, resultat, initiativ och orga
nisation. Inom projektet kartläggs och utvecklas processer 
och arbetssätt i skolorna. Arbetet genomförs i två skolor 
per termin med start höstterminen 2014.

Matematiklyftet genom Skolverket startade i alla 
Vallentunas kommunala grundskolor i augusti 2014 och 
pågår läsåret ut. Samtliga 116 undervisande matematik
lärare deltar under ledning av åtta utbildade handledare. 
Inom matematiklyftet utbildas även rektorerna.

Projektet ”Att skriva sig till läsning” fortsatte under 
året i Ormstaskolan och Karbyskolan tillsammans med 
Resurscentrum. Projektet är knutet till en forskare från 
Stockholms universitet och drivs delvis med stöd av stats
bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Arbetet med att skapa en resultatuppföljningsplan i ma
tematik och svenska för att tidigt fånga upp elever i behov 
av stöd och utmaning påbörjades i februari och färdigställ
des i december.

Under 2013 togs tre viktiga utvecklingsområden att 
fokusera på fram. Under 2014 hände följande:

Inom förskolans pedagogiska utveckling genomfördes  
studiebesök, särskilda möten för förskolechefer, biträd
ande förskolechefer samt arbetslagsledare.

Inom systematiskt kvalitetsarbete bildades det en kvali
tetsgrupp på förvaltningskontoret, rektorerna utbildades i 
analysarbete och framtagandet av ett årshjul påbörjades.

Inom pedagogiskt ledarskap anordnades en temadag för 
rektorerna inom området undervisning.

Inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har Vallen
tuna kommun, enligt avtal för 2014 i samarbete med 
Stockholms universitet och Södertörns högskola, lokalt 
anordnat högskolepoänggrundande handledarutbildning 
på 7,5 högskolepoäng.

Lovskola genomfördes under en vecka i augusti i Vallen
tuna gymnasium. Målgrupp var elever i årskurs 8 och 9 
samt årskurs 1 i gymnasieskolan.

Framtiden
Vallentuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner 
vilket kräver stora insatser gällande byggandet av förskolor 
och skolor. Följande planeras framöver:

Planerad byggnation på Ormstaskolan ersätts med en 
planerad ny skola i Haga. Projekteringen av Hagaskolan 
pågår. Ormstaskolans verksamheter flyttas till Hagaskolan 
när den står klar, vilket är planerat till höstterminen 2019. 
Strix (delen för träningsskola) flyttas till Hammarbacks
skolan.

I södra Vallentuna kommer skolor och förskolor att byg
gas för att möta den växande stadsdelen Kristineberg.

Centrala Vallentuna kommer att få en befolknings
ökning vilket gör att nya förskolor planeras bland annat på 
Åby ängar och Åby gärde.

Samtliga kommunala grundskolor ska delta i Skolverkets 
läslyft från och med höstterminen 2015. Lovskola kom
mer att genomföras två gånger under 2015. Projektet för 
översyn av den socioekonomiska fördelningen kommer att 
lägga fram ett förslag till ny fördelning.
Arbetet fortsätter med de tre fokusområdena:
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Pedagogiskt ledarskap
• Förskolans pedagogiska uppdrag och verksamhet

Barn- och ungdomsnämnden
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Fritidsnämnden
Uppgift:
• vara huvudman för kommunens fritidsfrågor,
• främja en meningsfull fritid för kommunens invånare,
• ansvara för kommunens sport och friluftsanlägg

ningar,
• bedriva och samordna kommunens förebyggande 

ungdomsarbete,
• stödja föreningslivet.

Viktiga händelser under året
Inför öppnandet av Kvarnbadet installerades ett externt 
reningsverk och anläggningen uppfyller därmed kraven 
för utsläpp. Under sommaren arbetade tolv sommarjobb
are med aktiviteter för barn och ungdomar som besökte 
anläggningen. Initiativet uppskattades och kommer att 
återkomma säsongen 2015.

Idrottens dag genomfördes i augusti tillsammans med 
kommunens föreningar och var ett uppskattat och väl
besökt arrangemang med provapåaktiviteter.

Vid halvårsskiftet 2014 övergick skatehallen från före
ningsdrift till kommunal drift och administreras av Nova. 
Antalet utövare har därefter ökat något.

Samarbetet med andra arrangörer, till exempel Kultur
enheten, utvecklades under året och det ökade utbudet för 

Vallentunas ungdomar. Fritidskonsulenten med ansvar för 
unga funktionsnedsatta flyttade över till Ungdomsenheten.

Framtiden
Fokus under de närmaste åren är att förbättra mark
nadsföringen av den service och det utbud för fritid och 
rekreation som finns i kommunen, stärka kommunens 
trygghetsarbete, öka aktiviteter för tillgänglighet och del
aktighet samt kvalitetsarbete. En jämställdhetskartlägg
ning kommer att genomföras under mandatperioden.

Ungdomsenheten kommer att permanenta verksam
heten vid Bällstabergs fritidsgård. Under 2015 och framåt 
kommer enhetens förebyggande uppdrag att definieras 
med service och kvalitetsnivåer på samtliga ungdoms
gårdar. För att bättre möta de ungas situation i dag ska  
möjligheten att utveckla och differentiera aktiveter för 
barn och unga utredas. Även trygghets och preventions
arbetet kommer att utvecklas både för målgruppen och i 
form av föräldrastöd.

Sommarjobben är viktiga både för kommunens barn 
och ungdomar och är ett tillfälle för kultur och fritids
verksamheterna att möta viktiga målgrupper och skapa 
meningsfulla möten.
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Kulturnämnden
Uppgift:
• främja kulturlivet i kommunen,
• bedriva kulturskola och biblioteksverksamhet,
• värna, vårda och visa Vallentunas kulturmiljöer,
• fullgöra utsmyckningsuppdrag och konstinköp,
• vara huvudman för Vallentuna Teater och Vallentuna 

Kulturhus.

Viktiga händelser under året
År 2014 var ett år med bredd i kulturutbudet där nya 
målgrupper nåddes – från bebisträffar till pensionärsbio, 
där den äldsta besökaren var 103 år. Film är ett område som 
fortsätter att utvecklas och även med nya besökare. För
utom visningar och skolbio erbjöds förra året också som
marfilmskola, filmfestival och en ny form av film visning 
med sommarnattsbio, som uppskattades.

Kulturskolan ökade sitt utbud av konserter och program. 
Skolan genomförde en extern kvalitetsgranskning och 
blev certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. Ett 
intensivt arbete med att korta kötiderna har också bedrivits 

under året med gott resultat. Kulturskolan har från 2014 
lagt ut sin kurskatalog på webben. Kulturskolan har vänt det 
negativa ekonomiska utfall som skolan haft de senaste åren.

Inom projektet Skapande skola fick varje elev i grund
skolan ta del av minst tre kulturprogram under läsåret 
2013/2014. Kulturrådets bidrag har hittills ökat årligen.

Framtiden
Kultur ger ökad livskvalitet och bidrar till en mer dyna
misk och attraktiv kommun. Nämnden verkar för en god 
programverksamhet vad gäller kulturevenemang i egen 
och extern regi. Vallentunas rika kulturarv är en del av 
kommunens attraktivitet och kommer att lyftas fram 
under perioden.

Det nya kulturhuset och biblioteket skapar förutsättning 
för utveckling av kulturverksamheterna i kommunen 
tillsammans med kunder och besökare. Vallentuna ska 
marknadsföras som ”Kulturkommunen Vallentuna” för 
kommunens invånare, besökare och i regionen.
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Uppgift:
• svarar för den tillsyn, offentlig kontroll och övrig myn

dighetsutövning som i enlighet med lag eller annan 
författning ska fullgöras av en kommunal nämnd inom 
följande områden:
  miljöbalken och övrig lagstiftning inom miljö 

och hälsoskyddsområdet, smittskydd, tillsyn 
livsmedels lagstiftningen,

  myndighetsutövning inom plan och bygglagen samt 
övrig speciallagstiftning,

  områdesbestämmelser och detaljplaner som inte är 
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
och där enkelt planförfarande tillämpas,

  bostadsanpassning,
  parkeringstillstånd till funktionshindrade,
  vad som ankommer på en kommunal nämnd enligt 

lagen om nämnder för vissa trafikfrågor, lokala 
trafikföreskrifter, undantag (dispens) från trafikföre
skrifter,

  ansvar för mätningsteknisk verksamhet och kart
produktion, framställning och utförande av nybygg
nadskartor, lägeskontroll, utsättning samt övriga 
mätuppdrag,

  ansvar och samordning av utvecklingen av kom
munens geografiska informationssystem,

  fastställande och ajourhållning av belägenhets
adresser enligt lagen om lägenhetsregister 
(2006:378).

Viktiga händelser under året
Plan och bygglagen (SFS 2014:900) har förändrats under 
2014. Den stora ändringen innebär att fyra ytterligare 
åtgärder ska få utföras utan bygglov: Uppföra komple
mentbostadshus på 25 kvadratmeter. Göra en tillbyggnad 
på 15 kvadratmeter. Bygga till huvudbyggnaden med två 
takkupor. Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

De nya bygglovsbefrielserna, med undantag av tak
kupor, skiljer sig från dem som gäller idag, eftersom de nya 

åtgärderna ska anmälas till miljö och samhällsbyggnads
nämnden, som tar beslut om startbesked.

Vallentuna kommun har infört en ny självservicetjänst på 
kommunens webbplats. Tjänsten heter ”Fråga bygglov” och 
här kan kommuninvånarna ställa frågor.

Bygg och miljöavdelningen tog under sommaren emot 
flera sommarjobbare. Bygglovsenheten fick i huvudsak 
administrativ hjälp, då ungdomarna arbetade i bygglovs
arkivet. De har utfört registeruppdateringar samt deltagit i 
några besiktningar. Erfarenheterna från projektet har varit 
mycket goda.

Kart och mätenheten har delvis med hjälp av sommar
jobbare infört en ny informationskarta på kommunens 
webbplats. Avdelningen har även börjat med digitalt foto
grammetri, en ny teknik för att hålla primärkartan aktuell.

Framtiden
Vallentuna kommunen är i en långvarig tillväxtfas och har 
fram till 2012 växt med mellan 500 och 1 000 invånare per 
år. Det har gjort Vallentuna till en av landets snabbast 
växande kommuner. I procent räknat var kommunens 
tillväxt den snabbaste i landet under 2010. Befolknings
ökningen under 2013 uppgick till 400 personer och 
prognosen för de närmsta åren visar en fortsatt ökning 
med 300–400 personer per år. Befolkningen beräknas öka 
med 7 400 personer (23 procent) under kommande 10 år 
och uppgå till 39 000 år 2024.

Vallentuna kommun antog i maj 2010 en ny översikts
plan. I översiktsplanen anges att i Vision Stockholm 
Nordost är målet att Vallentuna kommun 2030 har 45 000 
invånare och 10 000 arbetstillfällen. För att nå det här 
behöver till exempel cirka 7 000 bostäder byggas under 
perioden 2010–2030.

I takt med att Vallentuna kommun utvecklas kommer 
ökade krav att ställas på bland annat kundfokus, effektiv
itet och tillgänglighet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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Socialnämnden
Uppgift:
• bedriva verksamhet i enlighet med social lagstiftning 

och hälso och sjukvårdslag upp till kommunal nivå, 
omfattande:
  individ och familjeomsorg,
  familjerättsfrågor och familjerådgivning,
  stöd i samband med familjevåld,
  stöd till brottsoffer,
  äldre och handikappomsorg,
  stöd till personer med psykisk eller annan  
 funktionsnedsättning,
  riksfärdtjänst,
  tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen,  

tobakslagen och lagen om försäljning av nikotin 
 läkemedel och receptfria läkemedel.

Viktiga händelser under året
Socialnämnden har arbetat intensivt med att skapa en 
bättre ekonomisk medvetenhet i hela organisationen. 
 Arbetet pågår med att utveckla kvaliteten och de månads
visa ekonomiska uppföljningarna för verksamheterna i 
egen regi. En ny resursfördelningsmodell har införts under 
2014 där utförare går från anslagsfinansiering till finans
iering efter volym, vilket har lett till en bättre användning 
av resurser samtidigt som viljan att ta emot nya placeringar 
ökar. På myndighetsavdelningen intensifieras arbetet med 
uppföljning av beslut och placeringar för att säkerställa 
effekt och rätt beslut.

Verksamhetssystemet Treserva har tagits i drift. Systemet 
säkerställer att dokumentation och registrering sker effekt
ivt. Det innebär att förvaltningen kommer att digitalisera 
hela processen från ansökan om stöd till verkställighet och 
fördelning av resurser till verksamheterna.

Under året har ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 
2009:11 implementerats för socialtjänsten i Vallentuna 
kommun. Arbetet med att dokumentera verksamhetens 
processer i systemet har genomförts.

Socialnämnden har också genomfört sex upphandlingar. 
Parallellt har avtalsuppföljningar avseende externa verk
samheter och uppdragsuppföljningar för kommunal regi 
påbörjats och till viss del genomförts för att säkerställa en 
god kvalitet i socialnämndens verksamheter.

Efter flera år av ökade kostnader för försörjningsstöd 
vände uppgången 2013 och såväl de totala kostnaderna 
som antalet hushåll med försörjningsstöd minskade. När 
det gäller statistiken avseende antalet hushåll är dessa 
uppgifter något osäkra bakåt i tiden. Uppgifterna tas 

från och med februari 2014 fram ur förvaltningens nya 
verksamhetssystem och är mer tillförlitliga. Under 2014 
har kostnaderna fortsatt att minska och antalet hushåll 
ligger på en lägre nivå än vid motsvarande tidsperiod 2013. 
Eftersom befolkningen har ökat något innebär det här en 
minskad andel individer med försörjningsstöd. Med tanke 
på att tidigare rapporterade uppgifter troligtvis legat lite 
lågt är minskningen i själva verket till och med något större 
än vad statistiken visar.

Den kommunala öppenvården har utvecklats under de 
senaste åren, vilket har inneburit att fler barn och ung 
domar har kunnat erbjudas insatser utan ytterligare 
resurstillskott, men med bibehållen kvalitet. Projektet 
”Projekt 25:an” startade i januari 2014 och bygger till stor 
del på en förbättrad samverkan med såväl interna som 
externa samverkansparter. De interna samverkansparterna 
har framför allt varit myndighetsavdelningen på social
förvaltningen. Samverkan har skett med försörjnings
stöd och missbruks och psykiatrihandläggare samt med 
behandlare inom kommunens Öppenvård. Projektet har 
även samverkat med kommunens arbetsmarknadsenhet, 
skolor, budget och skuldrådgivare, samhällsbyggnads
förvaltningen med flera.

Framtiden
Socialnämnden kommer under 2015 lägga stort fokus på 
det förebyggande arbetet . Ett antal nya projekt och 
aktiv iteter har initierats under 2014 och de fortsätter 2015. 
Arbetet syftar till att utveckla socialtjänsten i Vallentuna 
till ett nytänkande arbetssätt där förebyggande åtgärder 
ska vara utgångspunkten och en ökad självständighet ska 
vara målsättningen. Projektet ”Intensivstöd för ökad 
självständighet” påbörjas i början av 2015 och syftet är att 
genom omvärldsbevakning implementera nya idéer i 
socialnämndens verksamheter som ska leda till ökad 
självständighet för individen. Ett annat av projekten i linje 
med det här är ”Coachning och stöd till arbete, praktik och 
studier” där målsättningen är att skapa en ny verksamhet 
där frivilliga insatser erbjuds till personer som har svårt att 
komma ut på arbetsmarknaden, antingen på egen hand 
eller med stöd av Arbetsförmedlingen.

Socialnämnden fortsätter under 2015 att arbeta med ett 
antal projekt för att implementera välfärdstekniken inom 
olika verksamheter. En rekrytering av verksamhetsut
vecklare och ITsamordnare pågår. Målet är att utveckla 
förvaltningens ITarbete samt förvalta befintliga lösningar 
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genom att analysera verksamhetsmål och översätta dessa 
till tekniska lösningar.

Socialnämnden kommer att ha ett övergripande samord
nande ansvar för flyktingmottagning och introduktion. 
En ny tjänst ska inrättas, en integrationssamordnare som 
ska arbeta strategiskt med integrationsfrågorna och ha en 
central samhällsfunktion. Även om tjänsten placeras inom 
socialförvaltningen ska frågor av integrationskaraktär 
samordnas för hela kommunen och därigenom ge politiken 
underlag för en hållbar samhällsutveckling i enlighet med 
de politiska målen.

Socialstyrelsen har för avsikt att under 2015 komma med 
nya föreskrifter gällande särskilt boende för äldre. Före
skrifterna ställer högre krav på att bemanning i demens

boende ska finnas dygnet runt samt att den enskilde ska 
ha rätt till biståndsbeslut på hemtjänstinsatser i särskilt 
boende.

Kommunen ska erbjuda en god hälso och sjukvård till 
personer som bor i särskild boendeform och till personer 
som vistas i kommunens dagverksamheter (innefattar inte 
lagen om stöd och service till vissa funktions hindrade 
(LSS) och socialpsykiatri). Kommunen står inför ett 
eventuellt övertagande av den landstingsdrivna hemsjuk
vården. För personer som bor i boende och daglig verksam
het enligt LSS kommer det ske redan under 2015. Det 
innebär ett behov av att se över hur den kommunala 
hälso och sjukvården ska utvecklas och organiseras under 
de närmaste åren.
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Utbildningsnämnden
Uppgift:
• fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen vad 

avser gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning, särskild vuxenutbildning för vuxna 
och utbildning i svenska för invandrare,

• ansvara för den del av kommunens utbildning inom det 
offentliga skolväsendet, för ungdom och vuxna som 
bildar gymnasieskola,

• ansvara för kommunal vuxenutbildning, utbildning i 
svenska för invandrare samt uppdragsutbildning som 
bedrivs inom Kunskapscentrum Nordost (KCNO).

Viktiga händelser under året
Skolinspektionen genomförde tillsyn under vårterminen 
2014. Arbetet med elevhälsan lyftes fram som positivt. Ett 
område som skolan efter tillsynen har fortsatt att utveckla 
är det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet sker efter en 
årlig plan med tydliga mål, aktiviteter och analys av resul
taten. Dessutom har gymnasiet genomfört strukturerade 
utvärderingar av undervisningen med koppling direkt till 
det systematiska kvalitetsarbetet. Även arbetet kring det 
pedagogiska ledarskapet fortskrider och under året anord
nades en temadag för kommunens rektorer.

Arbetet med karriärtjänster fortsätter och i Vallentuna 
gymnasium finns två förstelärare och en lektor. Ansvars
område för den ena försteläraren är internationalisering 
och utveckling av engelska. Den andra försteläraren arbe
tar med att utveckla kvaliteten på yrkesprogrammen med 
fokus på det arbetsförlagda lärandet samt utvecklandet av 
gymnasial lärling. Lektorn har som sitt ansvarsområde 
hållbart samhälle.

Handelsprogrammet i Vallentuna gymnasium har, som 
en av två skolor i Stockholmsområdet, blivit certifierat 
av Handelns Yrkesnämnd. Certifieringskriterierna har 
utveck lats i samarbete med företag i branschen och en 
grupp referensskolor.

Kunskapscentrum Nordost (KCNO) har under april–juni 
genomfört de gemensamma studerandeenkäterna för både 
Komvux och SFI. Enkäterna är gemensamma för Stock
holms län. Dessutom har arbetet med ny upphandling för 
Komvux genomförts då avtalen går ut under 2015. Dialog
möten med anordnare av komvuxutbildningar samt 
SFIskolorna har genomförts under året, med fokus på 
resultaten från läsåret 2013/2014.

Framtiden
Antalet ungdomar 16–19 år förväntas fortsätta att minska 
fram till år 2016 då trenden vänder och elevkullarna lång
samt blir större. Det här behöver dock inte innebära ett 
minskat elevunderlag för Vallentuna gymnasium under 
den tiden.

Från och med januari 2015 övergår informationsansvaret 
för unga som inte har fyllt 20 år och som inte genomför 
eller har fullföljt en gymnasieutbildning till ett aktivitets
ansvar. Det innebär ett förtydligande att kommunen ska 
vara aktiv i uppsökande och åtgärdande verksamhet. Det 
ska föras skriftliga register och alla insatser som genomförs 
ska dokumenteras.

I samverkansavtalet om nationella gymnasieprogram 
mellan kommuner i Stockholms län införs ett struktur
tillägg år 2015. Syftet är att ge extra ekonomiskt stöd till 
gymnasieskolor som har elever med behov av mer stöd.

I Vallentuna gymnasium pågår ett projekt för att utveckla 
yrkesintroduktion inom introduktionsprogrammen. 
Statsbidrag är sökta och beviljade för att utveckla kvalite
ten och en modell håller på att utarbetas för elever som ska 
göra stora delar av sin utbildning på en praktikplats.

Det ska ske en utveckling av organisationen som avser 
samhällsvetenskapligt program för elever med Aspergers 
syndrom.
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Överförmyndarnämnden
Uppgift:
• utöva tillsyn över att huvudmannens tillgångar 

används för hans eller hennes nytta,
• huvudmannens tillgångar är tryggt placerade och ger 

en skälig avkastning,
• vara en garanti mot rättsförluster,
• årligen fastställa ställföreträdarens arvode och i de fall 

huvudmannens tillgångar eller inkomster understiger 
2,65 procent av gällande prisbasbelopp står kommunen 
enligt gällande lagstiftning för arvodet till ställföre
trädaren.

Viktiga händelser under året
Överförmyndarnämndens verksamhet har granskats av 
revisorerna och en rapport har presenterats för kommun
fullmäktige. Enligt rapporten har samverkan haft en posi
tiv effekt ur tillgänglighets och serviceperspektiv.  

I rapporten pekades ett antal förbättringsområden ut, däri
bland att nämndens internkontroll kan förbättras.

Vallentuna kommuns fullmäktige beslutade i juni 2013 
att säga upp avtalet om samverkan i ett överförmyndar
kansli med kommunerna Täby, Österåker och Norrtälje. 
Avtalet har under året omförhandlats och de aspekter som 
Vallentuna kommun tidigare anmärkt på har förbättrats. I 
och med det här beslutade kommunfullmäktige i december 
2014 att återinträda i samarbetet kring gemensamt över
förmyndarkansli med Täby, Österåker samt Norrtälje.

Framtiden
Samverkan skapar förutsättningar för att arbeta vidare för 
ökad tillgänglighet. Målet är att all information och flera 
blanketter ska finnas tillgängliga digitalt år 2017.
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* Kommunala entreprenader är företag som helt ägs av andra juridiska personer och som utför kommunala tjänster.

Kommunens nämnder

Kommunkoncernen Kommunala uppdragsföretag

Vallentuna kommuns samlade verksamhet

Kommunens koncernföretag Samägda företag utan
betydande inflytande

Kommunala entreprenader *

Kommunstyrelsen

Barn- och ungdomsnämnden

Fritidsnämnden

Kulturnämnden

Miljö- och samhällsbyggnads- 
nämnden

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

AB Össebyhus 100 %

Vallentuna Förvaltnings AB 100 %

Elverket Vallentuna AB 10,6 %

Roslagsvatten AB 16,7 %

Söderhalls Renhållnings AB 5,0 %

Käppalaförbundet 4,7 %

Storstockholms 
brandförsvar 3,5 % 

Norrvatten 3,0 %

Stockholmsregionens 
Försäkring AB 2,7 % 

AB Vårljus 0,6 %

Kommuninvest 
ekonomisk förening 0,2 % 

Vallentunavatten AB 1,0 %

Vallentuna kommuns samlade verksamhet
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Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en 
helhetssyn på kommunens verksamhet och ekonomi samt 
åstadkomma en organisationsneutral redovisning, som 
möjliggör bättre jämförbarhet mellan kommuner och ska
par bättre förutsättningar för politiskt ansvarsutkrävande. 
Det handlar om att ge en bild av verksamheten oavsett om 
den bedrivs i egen regi eller utförs av interna eller externa 
bolag.

Kommunens samlade verksamhet
Kommunens samlade verksamhet består av kommunkon
cernen och kommunala uppdragsföretag där kommunen 
har ett ekonomiskt engagemang, se bild till vänster. Det 
innebär att verksamhet köps av externa entreprenörer efter 
upphandling eller tillståndsgivning. Köp av externa skol
platser räknas inte in eftersom de externa entreprenörerna 
agerar efter tillstånd från Skolverket.

Den kommunala koncernen innehåller samtliga bolag 
och kommunalförbund där kommunen har minst 20 pro
cents inflytande.

De kommunala uppdragsföretagen innehåller samägda 
företag där kommunen äger mindre än 20 procent och 
andra företag som utför kommunala tjänster, så kallade 
kommunala entreprenader. En utförlig beskrivning finns i 
avsnittet om verksamhet i extern regi.

Kommunallagen utökas från 2015 med ett krav att 
fullmäktige inför varje mandatperiod ska anta ett program 
med mål och riktlinjer för privata utförare som driver 
verksamhet på uppdrag av kommuner. Lagstiftarens mål är 
att förbättra uppföljning och kontroll och öka allmänhet
ens insyn. Kommuner behöver ha ett strategiskt förhåll

ningssätt när privata utförare anlitas. Vallentuna kommun 
ska påbörja arbetet 2015.

Kommunkoncernen
I kommunkoncernen Vallentuna ingår de helägda dotter
bolagen AB Össebyhus och Vallentuna Förvaltnings AB. 
Det har inte varit några förändringar i den kommunala 
koncernen under året. Vallentuna Förvaltnings AB är 
vilande. Inga anställda finns i bolagen.

Koncernens siffror redovisas i särskilda kolumner i 
resultat och balansräkning samt kassaflödesanalys. En 
samlad bild av de koncerninterna förhållandena finns i 
not 24. Koncernbolagens kostnader utgör 0,2 procent av 
koncernens kostnader och 4,7 procent av balansomslut
ningen varför bolagens resultat har liten effekt och risk i 
koncernen. Det gör att den förväntade utvecklingen för 
kommunen även gäller för koncernen, läs mer i avsnittet 
förväntad utveckling.

Koncernen gjorde ett positivt resultat med 13,6 miljoner 
kronor. Föregående års resultat var 18,0 miljoner kronor. 
Koncernens resultat var högre än kommunens. Koncern
ens investeringar i materiella anläggningar var 134,8 
miljoner kronor, jämfört med föregående år 94,0 miljoner 
kronor. Dotterbolaget AB Össebyhus har hittills inves
terat 42,3 miljoner kronor i ett trygghetsboende. För att 
finansiera bygget har bolaget lånat 26,0 miljoner kronor. 
AB Össebyhus använder kommunal borgen för sina lån 
och betalar för det en borgensavgift. Koncernens soliditet 
uppgick till 22 procent, inklusive kommunens pensions
åtagande, jämfört med kommunens soliditet som var 21 
procent.

Sammanställd redovisning
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AB Össebyhus
Bolaget äger och förvaltar hyreslägenheter och lokaler i 
kommunen. Fastighetsbeståndet omfattar 72 lägenheter 
och den totala lägenhets och lokalytan är 4 821 kvadrat
meter. Vallentuna kommun sköter den tekniska och 
administrativa förvaltningen samt projektledning för 
byggandet av ett trygghetsboende åt AB Össebyhus. Under 
kommande verksamhetsår förväntas bolaget fortsätta sin 
verksamhet. 

AB Össebyhus mål är, enligt ägardirektivet, att sträva 
efter 
• en soliditet om cirka 10 procent
• en avkastningsnivå på eget kapital om cirka 15 procent 

per år

Bolagets soliditet var 33 procent och avkastningsnivån på 
eget kapital var 1 procent varför målen bara delvis är upp
nådda. Årets omsättning uppgick till 5,1 miljoner kronor 
och årets resultat till 0,3 miljoner kronor. Vallentuna kom
mun fick en utdelning på 27 090 kronor från AB Össebyhus 

under året. Balansomslutningen var 87,8 miljoner kronor 
den 31 december.

I figur 28 och 29 visas resultaträkning och balansräkning. 
För mer information om AB Össebyhus, se bolagets egen 
årsredovisning. 

Avfallskollektivet
Avfallshanteringen utförs till största delen av extern 
entreprenör men en viss del är kvar i kommunens regi. 
Årets intäkter uppgick till 20,4 miljoner kronor och årets 
förlust till 2,1 miljoner kronor. Avfallskollektivet har 
använt sitt sparade överskott på 1,9 miljoner kronor för att 
täcka förlusten. Den högre taxan år 2015 planeras täcka 
kvarvarande förlust. Avfallshanteringen omfattas av 
kommunallagens självkostnadsprincip som gör att 
kommunen inte får ta ut högre avgifter än de verkliga 
kostnaderna för verksamheten. Det gör att de sparade 
 överskottet inte tillfaller kommunen utan ska återföras till 
kollektivet. I figur 30 och 31 visas resultaträkning och 
balansräkning. 

Figur 30. Resultaträkning för avfallskollektivet

Belopp i mnkr 2014 2013

Taxor och avgifter 20,4 18,6

Köp av huvudverksamhet -19,6 -16,5

Övriga kostnader -2,9 -2,1

Årets resultat -2,1 0,0

Figur 31. Balansräkning för avfallskollektivet

Belopp i mnkr 2014 2013

Upplupna intäkter 0,2 1,9

Summa tillgångar 0,2 1,9

Eget kapital 0,2

Kortfristiga skulder 1,9

Summa eget kapital och skulder 0,2 1,9

sammanställd redovisning

Figur 29. Balansräkning för AB Össebyhus

Belopp i mnkr 2014 2013

Anläggningstillgångar 56,7 14,8

Kortfristiga fordringar 0,4 0,3

Kortfristiga placeringar 25,0

Kassa och bank 30,7 6,0

Summa tillgångar 87,8 46,2

Eget kapital 28,1 27,9

Obeskattade reserver 0,8 0,6

Långfristiga skulder 40,5 14,5

Kortfristiga skulder 18,4 3,2

Summa eget kapital och skulder 87,8 46,2

Figur 28. Resultaträkning för AB Össebyhus

Belopp i mnkr 2014 2013

Hyresintäkter 5,1 5,0

Kostnader -3,9 -4,5

Avskrivningar -0,3 -0,3

Finansiellt netto, bokslutsdispositioner, 
skatt

-0,6 0,0

Årets resultat 0,3 0,2
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Resultaträkning

Belopp i mnkr Not Koncernen
2014

Koncernen
2013

Budget 
2014

Kommunen
2014

Kommunen
2013

Verksamhetens intäkter 1,8 310,2 300,7 259,4 305,9 296,3

Verksamhetens kostnader 2 -1 716,1 -1 652,3 -1 657,8 -1 712,9 -1 648,5

Avskrivningar 3,8 -59,1 -55,8 -63,3 -58,8 -55,5

Verksamhetens nettokostnader -1 465,0 -1 407,3 -1 461,7 -1 465,9 -1 407,6

Skatteintäkter 4 1 317,2 1 260,9 1 319,2 1 317,2 1 260,9

Generella statsbidrag och utjämning 5 172,4 187,3 166,6 172,4 187,3

Finansiella intäkter 6 3,0 3,6 1,0 2,8 3,1

Finansiella kostnader 7,8 -13,9 -26,4 -21,7 -13,3 -26,0

Resultat före extraordinära poster 13,7 18,0 3,3 13,2 17,7

Skattekostnader -0,1 0,0

Årets resultat 13,6 18,0 3,3 13,2 17,7

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 24. Budget 2014 avser kommunens värden, inte koncernens.

Rapporter
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Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr Not Koncernen
2014

Koncernen
2013

Budget
2014

Kommunen
2014

Kommunen
2013

Den löpande verksamheten

Årets resultat 13,6 18,0 3,3 13,2 17,7

Justering för ej likviditetspåverkande poster 9 71,4 79,0 67,6 71,1 78,6

Medel från verksamheten före förändring av rörelseka-
pital

85,1 96,9 70,9 84,4 96,3

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar/placeringar 53,6 9,0 13,7 5,1

Ökning (-) / minskning (+) exploateringsfastigheter och lager 4,0 0,3 -67,4 4,0 0,3

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 2,3 -62,8 2,0 -62,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 145,0 43,5 3,5 104,1 39,5

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -134,8 -94,0 -140,6 -92,6 -91,8

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 5,2 3,0 5,2 3,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 5,2 2,3 5,2 2,3

Investering i finansiella anläggningstillgångar -2,1 -1,2 -2,1 -1,2

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1,4 1,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -126,5 -88,6 -140,6 -84,2 -86,4

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 66,0 100,0 156,3 40,0 100,0

Amortering av lån -25,0 -100,0 -25,0 -100,0

Ökning (-) av långfristiga fordringar -15,5 -19,2 -15,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25,5 0,0 137,1 -0,5 0,0

Årets kassaflöde 44,0 -45,1 0,0 19,4 -46,9

Likvida medel vid årets början 119,6 164,7 60,4 113,5 160,4

Likvida medel vid årets slut 163,6 119,6 60,4 132,9 113,5

Förändring i likvida medel 44,0 -45,1 0,0 19,4 -46,9

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 24. Budget 2014 avser kommunens värden, inte koncernens.

rapporter
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Belopp i mnkr Not Koncernen
2014

Koncernen
2013

Kommunen
2014

Kommunen
2013

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

 Mark,byggnader och tekniska anläggningar 10 1 506,0 1 435,9 1 449,4 1 421,2

 Maskiner och inventarier 11 47,0 44,3 46,9 44,2

Finansiella anläggningstillgångar 12 43,9 26,4 44,5 27,0

Summa anläggningstillgångar 1 597,0 1 506,5 1 540,8 1 492,3

Omsättningtillgångar

Exploateringsfastigheter och lager 13 11,8 15,8 11,8 15,8

Kortfristiga fordringar 14 80,5 89,1 97,4 91,1

Kortfristiga placeringar 15 45,0 20,0

Kassa, bank 16 163,6 119,6 132,9 113,5

Summa omsättningtillgångar 255,9 269,5 242,1 240,4

Summa tillgångar 1 852,9 1 776,0 1 783,0 1 732,8

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Årets resultat 13,6 18,0 13,2 17,7

Resultatutjämningsreserv

Övrigt eget kapital 938,3 927,0 910,4 899,5

Summa eget kapital 17 951,9 945,0 923,7 917,1

varav pensionsreserv 17 71,7 71,7

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 135,4 117,5 135,4 117,5

Uppskjuten skatteskuld 0,2 0,1

Summa avsättningar 135,6 117,6 135,4 117,5

Skulder

Långfristiga skulder 19 470,1 450,9 429,7 436,5

Kortfristiga skulder 20 295,3 262,5 294,2 261,7

Summa skulder 765,4 713,4 723,9 698,1

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 852,9 1 776,0 1 783,0 1 732,8

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits

bland skulderna eller avsättningarna 21 540,4 556,5 540,4 556,5

Övriga ansvarsförbindelser 22 348,3 300,7 348,3 300,7

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 24.

Balansräkning
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Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter. 

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Budget 2014 Kommun 2014 Kommun 2013

Varor 20,8 18,9 19,1 16,4 14,5
Taxor och avgifter 77,4 74,9 77,0 77,4 74,9
Hyror och arrenden 53,7 51,7 51,3 53,7 51,7
Bidrag 90,5 85,1 76,7 90,5 85,1
Tjänster 39,5 41,7 27,4 39,5 41,7
Jämförelsestörande poster, se not 8 28,3 28,4 7,9 28,3 28,4
Summa 310,2 300,7 259,4 305,9 296,3

Not 2. Verksamhetens kostnader

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Budget 2014 Kommun 2014 Kommun 2013

Varor 84,0 81,7 56,3 83,6 81,3
Personal 806,5 776,1 811,3 806,3 775,8
Tjänster, inklusive köp av verksamhet 739,6 721,2 729,1 737,1 718,1
Bidrag 60,4 57,6 61,3 60,4 57,6
Jämförelsestörande poster, se not 8 25,6 15,7 25,6 15,7
Summa 1 716,1 1 652,3 1 657,8 1 712,9 1 648,5

Not 3. Avskrivningar

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Budget 2014 Kommun 2014 Kommun 2013

Mark, byggnader och teknisk anläggningar 50,0 46,7 53,8 49,7 46,4
Maskiner och inventarier 9,1 9,1 9,5 9,1 9,1
Summa 59,1 55,8 63,3 58,8 55,5

För uppgift om avskrivningstider, se avsnittet redovisningsprinciper.

Not 4. Skatteintäkter 

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Budget 2014 Kommun 2014 Kommun 2013

Preliminär kommunalskatt 1 320,4 1 267,7 1 319,2 1 320,4 1 267,7
Preliminär slutavräkning innevarande år 0,2 -7,6 0,2 -7,6
Slutavräkningsdifferens föregående år -3,4 0,7 -3,4 0,7
Summa 1 317,2 1 260,9 1 319,2 1 317,2 1 260,9

Not 5. Generella statsbidrag och utjämning

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Budget 2014 Kommun 2014 Kommun 2013

Inkomstutjämning 33,1 50,7 37,6 33,1 50,7
Strukturbidrag 3,3 3,3
Regleringsavgift/Regleringsbidrag 7,3 14,2 6,2 7,3 14,2
Kostnadsutjämning 57,2 53,8 51,1 57,2 53,8
LSS-utjämning 21,1 19,7 22,4 21,1 19,7
Kommunal fastighetsavgift föregående år -0,2 -0,2
Kommunal fastighetsavgift innevarande år 50,4 49,0 49,3 50,4 49,0
Summa 172,4 187,3 166,6 172,4 187,3

Not 6. Finansiella intäkter

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Budget 2014 Kommun 2014 Kommun 2013

Aktieutdelning 2,2 0,5 0,3 2,3 0,5
Ränteintäkter 0,7 1,7 0,7 0,6 1,2
Realisationsvinst bostadsrätter, jämförelsestörande 1,4 1,4
Summa 3,0 3,6 1,0 2,8 3,1

Not 7. Finansiella kostnader

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Budget 2014 Kommun 2014 Kommun 2013

Räntekostnader 12,4 12,9 19,4 11,9 12,4
Ränta på pensionsavsättning 1,4 2,4 2,3 1,4 2,4
Sänkt diskonteringsränta, jämförelsestörande 11,1 11,1
Övriga finansiella kostnader 0,1 0,1 0,1 0,1
Summa 13,9 26,4 21,7 13,3 26,0

rapporter

Budget 2014 i not 1–9 avser kommunens värden, inte koncernens.
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Not 8. Jämförelsestörande poster

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Budget 2014 Kommun 2014 Kommun 2013

Försäljning tomter inom exploatering 7,7 1,9 7,7 1,9
Exploateringsvinster 17,2 8,9 7,9 17,2 8,9
Återbetalda premier från AFA Försäkring 15,8 15,8
Realisationsvinster 3,4 1,8 3,4 1,8
Medfinansiering -5,5 -5,5
Utrangering upparbetade projekteringsutgifter -8,5 -8,5
Realisationsförluster -1,0 -0,3 -1,0 -0,3
Exploateringsförluster -19,1 -6,9 -19,1 -6,9
Realisationsvinst bostadsrätter 1,4 1,4
Sänkt diskonteringsränta på pensioner -11,1 -11,1
Summa 2,7 3,0 7,9 2,7 3,0

Not 9. Ej likviditetspåverkande poster

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Budget 2014 Kommun 2014 Kommun 2013

Avskrivningar 59,1 55,8 63,3 58,8 55,5
Avsatt till pensioner 15,3 23,3 8,1 15,3 23,3
Utbetalning av avsättning -4,1 -3,8 -3,8 -4,1 -3,8
Förändring av långfristig periodisering -1,9 -1,9 -1,9 -1,9
Medfinansiering 5,5 5,5
Reavinst maskiner och inventarier -0,1 -0,1
Realisationsförlust maskiner och inventarier 1,0 1,0
Realisationsvinst mark, byggnader och tekniska anläggningar -3,3 -1,8 -3,3 -1,8
Realisationsförlust mark, byggnader och tekniska anläggningar 8,8 8,8
Realisationsvinst bostadsrätter -1,4 -1,4
Summa 71,4 79,0 67,6 71,1 78,6

I raden Avsatt till pensioner ingår justeringar av tidigare år med -6,7 miljoner kronor.

Not 10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Kommun 2014 Kommun 2013

Verksamhetsfastigheter
IB anskaffningsvärde 1 430,6 1 405,9 1 430,6 1 405,9
Byte anläggningstyp 2,5 2,5
Årets investering 86,0 25,3 86,0 25,3
Årets försäljning -0,6 -0,6
UB anskaffningsvärde 1 519,1 1 430,6 1 519,1 1 430,6

IB ackumulerade avskrivningar -562,2 -522,5 -562,2 -522,5
Byte anläggningstyp -0,1 -0,1
Årets avskrivningar -39,9 -40,1 -39,9 -40,1
Årets försäljning, avskrivningar 0,4 0,4
UB ackumulerade avskrivningar -602,2 -562,2 -602,2 -562,2

Summa 916,9 868,5 916,9 868,5

Publika fastigheter
IB anskaffningsvärde 297,1 180,7 297,1 180,7
Byte anläggningstyp -2,5 -2,5
Årets investering 44,6 116,4 44,6 116,4
UB anskaffningsvärde 339,2 297,1 339,2 297,1

IB ackumulerade avskrivningar -41,8 -36,2 -41,8 -36,2
Byte anläggningstyp 0,1 0,1
Årets avskrivningar -9,0 -5,6 -9,0 -5,6
UB ackumulerade avskrivningar -50,7 -41,8 -50,7 -41,8

Summa 288,4 255,3 288,4 255,3

Fastigheter annan verksamhet
IB anskaffningsvärde 39,8 36,7 26,3 23,2
Byte anläggningstyp 0,2 0,2
Årets investering 2,9 2,9
Årets försäljning -0,8 -0,8
UB anskaffningsvärde 39,0 39,8 25,4 26,3

IB ackumulerade avskrivningar -14,2 -13,2 -9,3 -8,6
Årets avskrivningar -1,1 -1,0 -0,8 -0,7
Årets försäljning, avskrivningar 0,1 0,1
UB ackumulerade avskrivningar -15,2 -14,2 -10,0 -9,3

Summa 23,7 25,6 15,5 17,0

Markreserv
IB anskaffningsvärde 141,3 141,8 138,6 139,2
Årets försäljning -1,1 -0,6 -1,1 -0,6
UB anskaffningsvärde 140,2 141,3 137,5 138,6

Summa 140,2 141,3 137,5 138,6
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Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Kommun 2014 Kommun 2013

Pågående investeringar ny-/till- och ombyggnad
IB anskaffningsvärde 145,2 213,3 141,9 212,1
Byte anläggningstyp 1,0 1,0

Årets nettoinvesteringar i verksamhetsfastigheter -38,1 26,1 -38,1 26,1
Årets nettoinvesteringar i publika fastigheter -9,4 -91,2 -9,4 -91,2
Årets nettoinvesteringar i fastigheter annan verksamhet 39,0 4,5 -3,3 2,3
Årets utrangering i verksamhetsfastigheter -8,5 -8,5

Summa 136,7 145,2 91,1 141,9

Ackumulerat anskaffningsvärde 2 174,1 2 054,0 2 112,3 2 034,5
Ackumulerade avskrivningar -668,1 -618,1 -662,9 -613,3
Summa 1 506,0 1 435,9 1 449,4 1 421,2

Not 11. Maskiner och inventarier

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Kommun 2014 Kommun 2013

IB anskaffningsvärde 128,3 117,7 128,0 117,4
Årets investering 7,4 10,6 7,4 10,6
Årets försäljning/utrangering -5,4 -5,4
UB anskaffningsvärde 130,3 128,3 130,0 128,0

IB ackumulerade avskrivningar -84,2 -75,1 -84,0 -75,0
Årets avskrivningar -9,1 -9,1 -9,1 -9,1
Årets försäljning/utrangering, avskrivningar 4,4 4,4
UB ackumulerade avskrivningar -88,9 -84,2 -88,7 -84,0

Summa 41,4 44,1 41,3 44,0

Pågående investeringar maskiner/inventarier
IB anskaffningsvärde 0,2 0,8 0,2 0,8
Årets nettoinvestering 5,4 -0,6 5,4 -0,6

Summa 5,6 0,2 5,6 0,2

Ackumulerat anskaffningsvärde 135,9 128,5 135,7 128,2
Ackumulerade avskrivningar -88,9 -84,2 -88,7 -84,0
Summa 47,0 44,3 46,9 44,2

Not 12. Finansiella anläggningstillgångar

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Kommun 2014 Kommun 2013

Aktier och andelar 6,2 5,7 6,8 6,3
Bostadsrätter 6,8 5,2 6,8 5,2
Långfristiga fordringar 31,0 15,5 31,0 15,5
Summa 43,9 26,4 44,5 27,0

Not 13. Exploateringsfastigheter och lager

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Kommun 2014 Kommun 2013

Industriexploatering 0,6 1,0 0,6 1,0
Bostadsexploatering 10,8 14,6 10,8 14,6
Lager 0,4 0,2 0,4 0,2
Summa 11,8 15,8 11,8 15,8

Not 14. Kortfristiga fordringar

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Kommun 2014 Kommun 2013

Kundfordringar 15,1 14,4 32,1 16,7
Ingående moms och momskompensation 12,2 14,0 12,2 14,0
Fastighetsavgift 23,2 19,6 23,2 19,6
Upplupna skatteintäkter 0,2 14,6 0,2 14,6
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 29,3 26,1 29,1 26,0
Övrigt 0,6 0,4 0,6 0,2
Summa 80,5 89,1 97,4 91,1

Not 10. fortsättning

rapporter
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Not 15. Kortfristiga placeringar

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Kommun 2014 Kommun 2013

Fastränteplacering 45,0 20,0
Summa 45,0 20,0

Not 16. Kassa och bank

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Kommun 2014 Kommun 2013

Bank 163,6 119,6 132,9 113,5
Summa 163,6 119,6 132,9 113,5

Kommunen har en kontokredit på 10 miljoner kronor som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället.

Not 17. Eget kapital

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Kommun 2014 Kommun 2013

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 945,0 927,0 917,1 899,5
Rättelse av ingående eget kapital, fel pension förtroendevalda -6,7 -6,7
Rättelse av årets resultat, fel internvinst -9,5 -9,5
Årets resultat 13,6 27,5 13,2 27,2
Summa 951,9 945,0 923,7 917,1

I koncernen ingår obeskattade reserver med 78,0 % i eget kapital. Reserv till framtida pensionsutbetalningar ingår med 71,7 mnkr.

Not 18. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Kommun 2014 Kommun 2013

Specifikation - Avsatt till pensioner
Pensioner och liknande förpliktelser 107,6 92,6 107,6 92,6
Särskilda avtals- och visstidspensioner 1,3 2,0 1,3 2,0
Löneskatt 26,4 22,9 26,4 22,9
Summa avsatt till pensioner 135,4 117,5 135,4 117,5

Antal visstidsförordnanden
Politiker 6 6 6 6
Tjänstemän 1 1 1 1

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 117,5 98,0 117,5 98,0
Ränteuppräkning 1,6 1,4 1,6 1,4
Basbeloppsuppräkning -0,2 0,9 -0,2 0,9
Årets utbetalningar -3,3 -3,1 -3,3 -3,1
Sänkning av diskonteringsräntan 8,9 8,9
Slutbetalning förmånsbestämd ålderspension 1,7 1,7
Intjänad förmånsbestämd ålderspension 11,1 5,7 11,1 5,7
Nya efterlevandepensioner 0,1 0,1
Övrig post 6,6 6,6
Förändring löneskatt 2,2 3,8 2,2 3,8
Summa avsatt till pensioner 135,4 117,5 135,4 117,5

Aktualiseringsgrad 90 % 90 % 90 % 90 %

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper. I övrig post ingår rättelse av tidigare år med 6,7 miljoner kronor.
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Not 19. Långfristiga skulder 

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Kommun 2014 Kommun 2013

Låneskulder, långfristig del 403,5 387,5 363,1 373,1

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 4,8 4,8 4,8 4,8
Ackumulerade periodiserade investeringsbidrag -0,6 -0,5 -0,6 -0,5
Gatukostnadsersättning 71,1 65,9 71,1 65,9
Ackumulerad periodiserad gatukostnadsersättning -8,6 -6,8 -8,6 -6,8

Summa förutbetalda intäkter 66,6 63,4 66,6 63,4
Summa 470,1 450,9 429,7 436,5

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut (inklusive kortfristig del)

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Kommun 2014 Kommun 2013

Genomsnittlig ränta 2,9% 3,2% 2,9% 3,1%
Genomsnittlig räntebindningstid 4,2 år 3,6 år 4,0 år 3,9 år

Lån som förfaller inom: 
1 år 55,0 25,0 50,0 25,0
2–3 år 109,5 155,0 100,0 150,0
3–5 år 196,0 59,5 190,0 50,0
5 år – 93,0 173,0 73,1 173,1

Summa 453,5 412,5 413,1 398,1

Låneskuld per långivare
Kommuninvest 398,5 332,5 363,0 323,0
Banker 55,0 80,0 50,0 75,0
Koncernbolag 0,1 0,1
Summa 453,5 412,5 413,1 398,1

Not 20. Kortfristiga skulder

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Kommun 2014 Kommun 2013

Låneskulder, kortfristig del 50,0 25,0 50,0 25,0
Leverantörsskulder 78,3 87,1 77,9 87,0
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 11,0 10,8 10,9 10,7
Statsbidrag 8,2 6,1 8,2 6,1
Löner och övertidsersättning 9,2 7,4 9,2 7,4
Semesterlön 45,4 42,5 45,4 42,5
Sociala avgifter 21,3 21,6 21,3 21,6
Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension 26,2 25,7 26,2 25,7
Övriga upplupna kostnader 14,2 10,9 14,0 10,6
Förutbetalda skatteintäkter 11,0 7,6 11,0 7,6
Övriga förutbetalda intäkter 9,8 12,6 9,4 12,2
Övrigt 10,6 5,1 10,6 5,3
Summa 295,3 262,4 294,2 261,7

Not 21. Ansvarsförbindelser, pensionsförpliktelser

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Kommun 2014 Kommun 2013

Ingående pensionsförpliktelse 556,5 520,6 556,5 520,6
Ränteuppräkning 4,9 5,6 4,9 5,6
Basbeloppsuppräkning 0,0 7,0 0,0 7,0
Årets utbetalningar -18,9 -18,2 -18,9 -18,2
Sänkning av diskonteringsräntan 0,2 34,1 0,2 34,1
Nyintjänande 0,3 – 0,3 –
Aktualisering 0,1 0,6 0,1 0,6
Bromsen -1,6 – -1,6 –
Övrig post 2,8 -0,1 2,8 -0,1
Förändring löneskatt -3,9 7,0 -3,9 7,0
Utgående pensionsförpliktelse 540,4 556,5 540,4 556,5

Aktualiseringsgrad 90 % 90 % 90 % 90 %

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper. I övrig post ingår rättelse av tidigare år med 3,7 miljoner kronor.

rapporter
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Not 22. Övriga ansvarsförbindelser

Belopp i mnkr Koncern 2014 Koncern 2013 Kommun 2014 Kommun 2013

Vallentunavatten AB 231,6 220,6 231,6 220,6
Käppalaförbundet 49,2 47,0 49,2 47,0
AB Össebyhus 40,5 14,5 40,5 14,5
Roslagsvatten AB 11,0 11,0 11,0 11,0
Föreningar 4,2 4,3 4,2 4,3
Särskilt anställningsavtal 2,4 2,4
Förlustansvar för egna hem 0,7 0,9 0,7 0,9
Summa 337,3 300,7 337,3 300,7

Vallentuna kommun har i augusti 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner 
som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har 
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vallentuna kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 299,1 miljarder kronor och totala tillgångar till 290,7 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 555,9 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 540,3 miljoner kronor. 

Not 23. Operationell leasing

Belopp i mnkr Kommun 2014 Kommun 2013

Erlagda leasingavgifter för:
maskiner och fordon 0,2 0,3
lokaler 16,9 16,5

Summa 17,0 16,8

Prognos leasingavgifter:
inom ett år 17,0 17,3
senare än ett år men inom fem år 51,1 64,9
senare än fem år 30,1 35,2

Prognosvärdet för leasing år 2013 har ändrats på grund av rättelse av fel.

Not 24. Koncerninterna förhållanden 

Belopp i mnkr Ägd andel Utdelning Försäljning Kort fordran/skuld

Given Mottagen Intäkt Kostnad Kund Leverantör
Kommunen 0,0 0,8 17,2

AB Össebyhus 100 % 0,0 1,0 17,2
Vallentuna förvaltnings AB 100 %

Belopp i mnkr Ägd andel Lån Räntor och borgensavgifter Borgen
Givare Mottagare Intäkt Kostnad Givare Mottagare

Kommunen 0,1 0,0 40,5
AB Össebyhus 100 % 0,0 40,5
Vallentuna förvaltnings AB 100 % 0,1
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Driftredovisning

Nämndernas budget och prognoser

Nämnd 2014 2013

 Budget 
netto

Bokslut Avvikelse 
nettoBelopp i mnkr Intäkt Kostnad Netto

Kommunstyrelse 140,3 247,4 385,9 138,5 1,8 126,8

varav valnämnd 0,6 -1,0 1,6 0,6 0,1

Överförmyndarnämnd 2,4 0,2 2,5 2,4 0,0 2,5

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 9,3 8,2 17,4 9,2 0,1 6,0

Fritidsnämnd 44,5 5,3 48,5 43,2 1,4 43,1

Kulturnämnd 37,9 4,3 42,2 38,0 -0,1 37,9

Barn- och ungdomsnämnd 128,7 472,2 601,8 129,5 -0,8 137,7

Skolpeng 534,6 73,2 606,8 533,5 1,0 505,4

Utbildningsnämnd 29,2 44,3 72,9 28,6 0,6 29,2

Gymnasieskolpeng 121,4 4,0 126,0 122,0 -0,6 122,7

Socialnämnd 423,9 83,5 505,2 421,7 2,2 406,5

Nämndernas nettokostnader 1 472,2 942,6 2 409,2 1 466,6 5,6 1 417,8

Kapitalkostnader -93,9 -88,2 -88,2 -5,7 -81,6

PO-pålägg -212,9 -206,9 -206,9 -6,0 -201,9

Sociala avgifter och pensionsavsättningar 212,9 209,5 209,5 3,5 186,2

Pensionsutbetalningar 27,6 28,5 28,5 -0,9 27,4

Övriga intäkter och kostnader -7,4 27,9 25,6 -2,3 -5,1 4,2

Summa finansieringsenheten -73,7 27,9 -31,7 -59,6 -14,1 -65,6

Verksamhetens nettokostnad exkl. avskrivningar 1 398,5 970,5 2 377,5 1 407,0 -8,6 1 352,2

Nämnd 2014 Avvikelse 
Budget 2 

mot UtfallBelopp i mnkr
Utfall Budget 1 

(KP 2014–2016)
Prognos 1 

april
 Prognos 2 

augusti
Budget 2 

(inkl förändring) 

Kommunstyrelse 138,5 135,3 135,3 135,7 138,0 -0,5

Kommunstyrelse oförutsedda kostnader 5,0 5,0 5,0 2,3 2,3

Överförmyndarnämnd 2,4 2,4 2,7 2,5 2,4 0,0

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 9,2 9,3 9,6 9,8 9,3 0,1

Fritidsnämnd 43,2 44,5 44,5 43,3 44,5 1,3

Kulturnämnd 38,0 37,9 37,9 37,9 37,9 -0,1

Barn- och ungdomsnämnd 129,5 140,8 130,6 129,9 128,7 -0,8

Skolpeng 533,5 522,5 530,3 535,1 534,6 1,1

Utbildningsnämnd 28,6 29,2 29,2 29,2 29,2 0,6

Gymnasieskolpeng 122,0 121,4 122,3 122,4 121,4 -0,6

Socialnämnd 421,7 423,9 423,9 423,7 423,9 2,2

Nämndernas nettokostnader 1 466,6 1 472,2 1 471,3 1 474,5 1 472,2 5,6

rapporter
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Investering
Tabellen visar investeringar per nämnd. Projekt som är större än en miljon kronor specificeras.

2014 Projekt som sträcker sig över flera år

Belopp i mnkr
Årets budget Årets utfall Total projekt-

budget
Utfall t.o.m.  

år 2014
Beräknad 

totalsumma
Klar år

Kommunstyrelsen 57,9 37,7

Oförutsedda investeringar 2,0

IT-utrustning 3,0 2,5

Säker ledningsplats 2,0 0,4 2,0 0,5 2,0 2015

Vallentuna trafikplats 10,0 0,5 110,0 109,6 110,0 2013

Upprustning torgytor, offentliga rum 17,0 2,4 50,0 8,5 50,0 2015

Cykelväg Kårsta-Ekskogen 8,0 0,1 13,0 0,2 13,0 2015

Trafiksäkerhetsåtgärder 3,3 3,6 3,3 3,6 3,6 2014

Utbyte kvicksilverbelysning 5,0 0,1 6,0 2,5 6,0 2015

Energisparåtgärder 3,6 3,0 3,6 3,0 3,0 2014

Dubbelspårutbyggnad etapp 1 2,6 6,0 2,6 6,0 2016

Infrastruktur Nyborg 3,3 60,1 3,3 60,1 2017

Infrastruktur Tingvalla 3,1 25,0 7,6 25,0 2016

Infrastruktur Kristineberg 1,6 185,4 1,6 185,4 2018

Infrastruktur centrala vallentuna 1,8 151,7 45,4 151,7

Infrastruktur Åby ängar 8,2 48,0 9,9 48,0 2018

Barn- och ungdomsnämnd 80,9 48,9

Förskola Kragstadungen 10,2 8,0 40,6 37,4 40,6 2014

Förskola Karlavägen 20,5 24,9 46,0 42,6 46,0 2014

Förskola Ormsta 19,0 46,0 1,4 46,0 2017

Grundskola Kristineberg 2,0 160,0 160,0 2018

Återställande efter branden Ormstaskolan 4,4

Hagaskolan 6,0 1,3 451,1 1,3 451,1 2020

Karbyskolan lokaleffektivisering 6,2 6,2 6,2 2015

Hjälmstaskolan lokaleffektivisering 7,9 3,4 8,8 4,3 8,8 2015

Duschar i grundskolan 2,2 0,6 4,4 0,7 4,4 2015

Årliga investeringsanslag 4,0 3,7

Utbildningsnämnd 0,5 0,2

Fritidsnämnd 6,2 3,3

Veda 1,3 0,9 12,0 0,9 12,0 2015

Bällstabergs konstgräsplan 3,4 1,9 3,4 1,9 3,4 2016

Årliga investeringsanslag 1,0 0,6

Kulturnämnd 6,1 1,6

Vallentuna Kulturhus Bibliotek, lös inredning 5,3 0,9 20,8 16,5 17,6 2016

Socialnämnd 2,8 0,8

Verksamhetssystem 1,3 0,8 1,3 0,8 1,3 2014

Årliga investeringsanslag 1,5

Summa 154,4 92,6

Projekt som sträcker sig över flera år har förutom årets budget och årets utfall även en totalprojektbudget, ett ackumulerat värde 
för utfall till och med år 2014, en ny beräknad totalsumma samt uppgift om det år projektet beräknas bli färdigställt.
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Exploatering
Tabellen visar exploatering per område. Projekt som är större än en miljon kronor i årets utfall specificeras.

Inkomster (+) / utgifter (-) netto i balansräkningen Vinst (+) / förlust (-) 
i resultat räningen

2014 Total projekt-
budget

Utfall t.o.m. 
år 2014

2014

Belopp i mnkr Årets budget Årets utfall Budget Utfall

Bostadsexploatering

Västra Vallentuna 6,0 -0,4 53,7 -2,8 4,0

Förtätning västra Centrum 6,2 4,4 -1,9 4,0

Nordöstra Vallentuna -31,2 -6,3 -39,1 -61,6 2,8 0,1

Åby ängar -0,1 -3,0 73,7 -8,2 1,8

Upprätta-Lingsberg -0,2 -1,4 -5,0 -3,0 -0,2 -1,4

Haga 3 -13,5 -0,5 10,0 -2,6

Centrala Vallentuna infrastruktur -17,8 -0,6 -116,5 -48,6

Tegelbruket 3,0 3,0 1,2 1,5

Sydöstra Vallentuna -39,7 -5,3 82,6 -7,7 0,5 5,2

Skoga 0,2 1,0 -5,8 -6,8

Nyborg -31,7 -1,6 -3,3 0,6

Kristineberg -0,5 -1,5 70,5 -1,6

Tingvalla -8,0 -3,1 -5,0 -7,6

Påtåker 2,9 2,9 2,9

Bällstalund 2,4 2,4 2,4

Lindholmen, Markim-Orkesta, Frösunda -0,1 -0,1 0,7

Östra Vallentuna och Kårsta -2,1 -0,4 10,4 -2,1 0,9

Ekskogen-Vivedal -2,0 2,0 -0,4

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

Summa -67,1 -12,6 106,1 -74,6 7,3 5,7

Budgetvärden är tagna ur kommunplan för 2014–2016.      

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt lagen om kommunal 
redovisning och rekommendationer från Rådet för kom
munal redovisning (RKR) vilket bland annat innebär att:
• Intäkter redovisas när det är sannolikt att de ekono

miska tillgångarna kommer att tillgodo göras kommu
nen och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.

• Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

• Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffnings
värde.

• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 
enligt god redovisningssed.

• Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för 
post till det lägsta av verkligt värde och anskaffnings
värde.

rapporter
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Förändrade redovisningsprinciper och  
rättelser av fel
RKR har år 2014 publicerat rekommendation RKR 23 
– Bestämmelser om löpande bokföring etc. Rekommen
dationen har inte förändrat redovisningsprinciperna för 
Vallentuna kommun.

År 2013, efter att bokslutet blev klart, uppmärksamma
des att 9,5 miljoner kronor avsåg en internvinst som bok
förts som anläggningstillgång. Effekten av detta är att det 
externa resultatet skulle ha varit 9,5 miljoner kronor lägre 
och uppgått till 17,7 miljoner kronor. Felet rättades under 
2014 och jämförelsetalen för föregående år har ändrats.

År 2014 har pensionsskuldsberäkning för förtroende
valda tagits med för första gången. Förändringen per år 
för tidigare år har inte kunnat återskapas. Förändring i 
ingående balans har bokförts mot eget kapital.

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och 
kommunalförbund där kommunen har minst 20 procent 
inflytande. Den sammanställda redovisningen har upprät
tats enligt förvärvsmetoden. Inga förändringar har skett 
under året i kommunkoncernens sammansättning. Kom
munkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av 
bild på sidan 38.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekom
mer i not till respektive post i resultaträkning och/eller 
i kassaflödesrapport. Som jämförelsestörande betraktas 
poster som är sällan förekommande och överstiger 50 000 
kronor. Dessutom redovisas kommunens realisations
vinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och 
intäkter vid tomtförsäljning i samband med markexploa
tering som jämförelsestörande. Jämförelsestörande poster 
framgår av not 8. Två avtal om medfinansiering tecknades. 
Det ena kostnadsfördes med 5,5 miljoner kronor. Det 
andra innehåller inte kommunens andel, läs mer i avsnitt 
åtaganden.

Intäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter base
ras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommen
dation RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande publicerade 
SKL en ny prognos i februari 2015 som pekar på en negativ 
avvikelse med 1,3 miljoner kronor jämfört med december
prognosen.

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar 
tas upp som förutbetalda intäkter och redovisas bland 
långfristiga skulder. De periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod.

Kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för 
den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning, 
det vill säga lika stora nominella belopp varje år, baserat 
på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. 
På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten 
görs inga avskrivningar. I kommunen tillämpas normalt 
avskrivningstiderna 3, 5 och 10 år för maskiner och in
ventarier och 20 eller 33 år för byggnader. Avskrivningen 
påbörjas när tillgången tas i bruk. En samlad bedömning av 
nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs.

Arbetet med att gå över till komponentavskrivning har 
påbörjats. De tillgångsslag som prioriterats är publika fast
igheter och verksamhetsfastigheter. Komponentavskriv
ning har påbörjats 2014 för nya publika fastigheter, 
resultateffekten syns först nästa år. 2015 delas äldre an
läggningar med mer än fem miljoner kronor i kvarvarande 
bokfört värde upp. Vägledande har varit beloppsgränsen, 
någon hänsyn har inte tagits till kvarvarande avskriv
ningstid.

Nya verksamhetsfastigheter kommer att delas upp i 
komponenter från och med 2015. Därefter påbörjas arbetet 
med att dela upp äldre, större och väsentliga investeringar 
i komponenter. Några avgränsningar avseende belopps
gränser och kvarvarande nyttjandeperioder är inte gjorda. 

Det finns internt upparbetade immateriella tillgångar 
för egenutvecklade program. Anskaffningsvärdet var 4,3 
miljoner kronor, de är helt avskrivna.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en nyttjandeperiod på minst tre år klassificeras som 
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde är 50 000 kronor 
och gäller som gemensam gräns för materiella och imma
teriella tillgångar samt för finansiella leasingavtal.

Kommunen tillämpar huvudmetoden så lånekostnader 
ingår inte i investeringars anskaffningsvärde.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kom
munen är beräknade enligt den så kallade RIPS07model
len (riktlinjer för beräkning av pensionsskuld). För avtal 
med samordningsklausul utgår beräkningen från förhål
landen som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat 
är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning 
kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till sär
skild avtalspension redovisas som en avsättning när det är 
troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som 
inte har lösts ut redovisas som en ansvarsförbindelse.
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LEVANDE KOLUMTITELRevisionsberättelse

Vi har granskat kommunstyrelsen och nämnderna och 
dess verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer 
i AB Össebyhus, Vallentuna Förvaltnings AB, Roslags
vatten AB och Vallentunavatten AB granskat verksamhe
ten i dessa företag under år 2014.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens 
revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfatt
ning och inriktning samt givit det resultat som redovisas 
i bilagd ”Verksamhetsberättelse för år 2014” och därtill 
fogade bilagor.

Vi har även i vår granskning tagit del av utredningen av 
vissa för förhållanden vid Bällstabergsskolan som kom
munstyrelsens låtit genomföra.

Ekonomi i balans
Resultatet enligt årsredovisningen uppgår till 13,2 mnkr, 
medan det så kallade balanskravsresultatet uppgår till 
9,8 mnkr. Vi instämmer i kommunens bedömning att 
kommunen lever upp till kommunallagens krav på eko
nomi i balans för räkenskapsåret 2014.

Enligt kommunallagens kapitel 9 § 9a skall de förtroende
valda revisorerna bedöma om resultatet i årsbokslutet är 
förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen, 
ur ett verksamhetsmässigt såväl som finansiellt perspektiv 
som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårs
planen.

Måluppfyllelse – god ekonomisk hushållning
Fullmäktige har i kommunplan 20142016 fastställt 16 
övergripande mål inom fyra strategiska områden. Nämn
derna har utifrån de kommungemensamma målen antagit
nämndmål.

Kommunstyrelsen gör bedömningen att det finansiella 
målet är uppfyllt i och med årets resultat och ställning. Vi 
delar kommunstyrelsens bedömning.

Kommunstyrelsen gör i årsredovisningen den samman
vägda bedömningen av måluppfyllelsen att verksamhe
terna har bedrivits på ett kostnadseffektivt och ändamåls
enligt sätt. Åtta av målen bedöms som uppnådda och åtta 
bedöms som delvis uppnådda.

Vi kan däremot inte uttala oss om graden av måluppfyl
lelse för de verksamhetsmässiga målen är förenlig med en 

god ekonomisk hushållning eftersom det inte på ett tydligt 
sätt framgår på vilka grunder de sammanvägda bedöm
ningarna gjorts. Trots att kommunstyrelsen redovisar hur 
sammanvägningen gjorts på ett tydligare sätt i år jämfört 
med föregående år, är det svårt att fullt ut bedöma om 
graden av måluppfyllelse är tillräcklig för att en god ekono
misk hushållning ska anses vara uppfylld.

Det varierar mellan nämnderna i vilken utsträckning de 
kommungemensamma målen har lyfts in i nämndens 
arbete och redovisning. Två nämnder har i stor utsträck
ning valt att frångå målformuleringarna och de indikatorer 
som angetts i kommunplanen (KP). Övriga nämnder har 
valt att i större utsträckning behålla de kommungemen
samma målformuleringarna och följa upp de i kommun
planen angivna indikatorerna. Det är därför svårt att få en 
samlad bild av kommunstyrelsens bedömning av målupp
fyllelsen för de kommungemensamma målen, allra helst 
som det inte är tydligt om och i vilken utsträckning upp
fyllelsen av nämndernas egna mål ska vägas in i bedöm
ningen av måluppfyllelsen för de kommungemensamma 
målen. I och med att nämnderna har valt vilka av de kom
mungemensamma målen som ska lyftas in i nämndernas 
arbete och redovisning, blir uppföljningen och underlaget 
för bedömning mer omfattande för vissa mål än för andra.

Kommunen har valt en rapporteringsstruktur med indi
katorer, där målvärde, utfall och bedömning ska redovisas 
för alla indikatorer. Nämndernas redovisning enligt denna 
struktur varierar i många fall, från att uppgifter redovisas 
enligt strukturen till att inga värden redovisas alls. Nämn
dernas varierande redovisning av indikatorerna i kombi
nation med att gemensamma såväl som egna indikatorer 
redovisas i varierande utsträckning, medför svårigheter att 
bedöma om rätt och relevanta indikatorer följts upp i till
räcklig utsträckning för att målet ska kunna bedömas. Det 
reser också frågan i vilken utsträckning nämndens egna 
indikatorer kan influera uppfyllelsen av de kommunge
mensamma målen när målvärdena för de indikatorer som 
angetts för de gemensamma målen inte uppnås.

Vår slutsats är till skillnad från kommunstyrelsen att 
endast ett mål har uppnåtts, åtta mål har uppnåtts till 
varierande grad och sju mål har inte nåtts.

Vi är väl medvetna om och ser positivt på att kommunen 
beslutat om ett nytt system och modell för målstyrning. Vi 
kommer liksom nu att följa detta arbete med fokus på vår 
bedömning av huruvida framtida måluppfyllelse överens



55

stämmer med en god ekonomisk hushållning enligt kom
munfullmäktiges definition.

Interna kontrollen
Kommunfullmäktige har under 2014 beslutat om ett nytt 
reglemente för den interna kontrollen. Under året har 
särskilt fokus lagts på att ta fram internkontrollplaner för 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Vi ser positivt 
på att det arbetet som påbörjats under året synes vara mera 
systematiskt. Det är viktigt att internkontrollen fokuserar 
på rätt saker.

Att den interna kontrollen är tillräcklig innebär att
• kontrollen är aktiv och ändamålsenlig, det vill säga att 

den förebygger, upptäck er och åtgärdar,
• arbetet med den interna kontrollen är strukturerat 

samt integrerat i organisation, system och det löpande 
arbetet.

Det är kommunstyrelsen och nämnderna som har ansvar 
för den interna kontrollen. Kommunstyrelsen har dess
utom ett övergripande ansvar för kommunens system och 
rutiner för den interna kontrollen.

Med internkontroll avses systematiskt ordnade kontroller 
i organisation, system, processer och rutiner, som på en 
rimlig nivå säkerställer

• att verksamheten lever upptill målen och är kostnads
effektiv

• att informationen om verksamheten och om den 
finans iella rapporteringen är ändamålsenlig

• att det regler som finns för verksamheten är tillförlitlig 
och tillräcklig och att dessa följs.

En tillräcklig intern kontroll förutsätter ett strukturerat 
arbetssätt enligt definierade processer och rutiner som 
ska vara integrerade i organisation och system och i det 
löpande arbetet. Kontrollsystemet utformas utifrån en 
helhetssyn på kommunens verksamhet. I detta arbete är 
kommunstyrelsens och nämndernas riskanalys centrala i 
det interna kontrollsystemet.

Mot denna bakgrund vill vi i revisonen särskilt poängtera 
vikten av att samtliga nämnder arbetar aktivt med intern 
kontroll avseende riskbedömningar och att det är viktigt 
att tillse att det finns system och/eller rutiner som fångar 
upp eventuella avvikelser. I detta arbete är det angeläget att 
de förtroendevalda involveras då det är respektive nämnd 

som ansvarar för den interna kontrollen. I arbetet med att 
stärka den interna kontrollen har, som tidigare nämnts, 
kommunstyrelsen ett särskilt ansvar och en viktig roll.

Brister i den interna kontrollen – barn- och ungdoms-
nämnden
Vi kan konstatera att den interna kontrollen brustit inom 
barn och ungdomsnämnden avseende grundläggande 
rutiner så som efterlevnad av attestreglemente, inköps
policy, inventarieförteckning, regler för bisyssla hos 
anställda etc inom nämndens verksamhetsområde.

Enligt vår uppfattning borde barn och ungdomsnämnden 
säkerställt att det finns system och rutiner i verksamheten 
som uppmärksammar avvikelse som innebär att gällande 
rutiner och policys etc. inte följs som avsett vid Bällsta
bergsskolan. Oaktat om nämnden känt till eller inte dessa 
brister så har nämnden ett ansvar för den interna kontrol
len. I det fall nämnden upplevt att den information om 
verksamheten som erhållits inte varit tillräcklig så har 
nämnden ett ansvar att efterfråga kompletterande infor
mation.

För denna passivitet förtjänar barn och ungdomsnämn
den kritik.

Brister i den interna kontrollen – kommunstyrelsen
Revisionen granskade under 2012 kommunens arbete med 
EKOfrågor (etik, korruption, oegentligheter), hantering 
av bisysslor och för troendekänsliga poster. Vi gjorde då 
den bedömningen att kommunstyrelsens interna kontroll 
av dessa punkter inte var helt tillräcklig.

Vi rekommenderade kommunstyrelsen att utforma rikt
linjer avseende EKOfrågor för att förebygga att eventuella 
EKOrelaterade händelser inträffar, utforma tydligare 
riktlinjer för kartläggning, bedömning och uppföljning av 
de anställdas bisysslor samt utforma riktlinjer och rutiner 
för hur förtroendekänsliga poster ska ske.

Vi rekommenderade också att det gjordes uppföljning och 
kontroll för att säkerställa att rutinerna fungerade på avsett 
sätt.

I en tjänsteskrivelse av den 26 oktober 2012 anser kom
munledningskontoret (KLK) att kommunen behöver 
utöka arbetet med EKOfrågor och KLK har för avsikt att 
utforma och förbättra kommunens riktlinjer. KLK ger 
också uttryck för att en översyn av hanteringen av policyn 
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för anställdas bisysslor mm kommer att genomföras samt 
att ta fram ett samlat dokument för att tydliggöra de regler 
som gäller för representation och attestering av fakturor 
avseende detta.

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2013 att godkänna 
kommunledningskontorets förslag till svar på revisions
rapport om kommunens arbete med etik, korruption, 
oegentligheter, hantering av bisysslor samt granskning av 
så kallade förtroendekänsliga poster. Revisionen note
rar att ett antal relevanta beslut har fattats, men att detta 
arbete inte genomförts.

Vi vill även poängtera att kommunstyrelsen har ett särskilt 
ansvar i att tillse att rutiner, riktlinjer med mera följs. 
Bland annat kan nämnas kontroll av efterlevnad till ramav
tal och gjorda inköp, men även i vissa fall attest av fakturor 
och kontroll av inköpsgräns på kreditkort.

Kommunstyrelsen förtjänar kritik för sin underlåtenhet 
att vidta tillräckliga åtgärder med anledning av vad som 
beskrivs ovan.

Ansvarsfrihet och årsredovisning

Vi föreslår kommunfullmäktige
• att kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 
2014 års förvaltning, samt

• att kommunens årsredovisning godkänns. Den är i allt 
väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen, normer och i övrigt enligt god 
redovisningssed.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas verksamhetsberättelse för år 2014
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar, 
bilagorna 1–6
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i AB 
Össebyhus, Vallentuna Förvaltnin AB, Roslagsvatten AB 
samt Vallentunavatten AB, bilagorna 710
Revisionsberättelser för AB Össebyhus, Vallentuna 
Förvaltnings AB, Roslagvatten AB, Vallentunavatten AB, 
bilagorna 11–14
Käppalaförbundet, Norrvatten samt Storstockholms 
brandförsvar bilagorna 15–17

Vallentuna 20150527
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Ordförande

Örjan Lid (M)
Kommunstyrelsens 
ordförande

Ray Idermark (M)
Kommunfullmäktiges 
ordförande

Parisa Liljestrand (M)
Barn- och ungdoms-
nämndens ordförande

Sofia Segergren (C)
Fritidsnämndens 
ordförande 

Lars-Bertil Ohlsson 
(KD) Kulturnämndens
ordförande

Staffan Modig (FP) 
Revisionens  
ordförande

Stig Alexandersson 
(M) Överförmyndar-
nämndens ordförande

Margareta Svanström 
(M) Valnämndens
ordförande

Bengt-Åke Grip (M) 
Miljö- och samhälls-
byggnadsnämndens 
ordförande

Gunnel 
Orselius-Dahl (FP)
Socialnämndens 
ordförande

Björn Furugren
Beselin (C) 
Utbildningsnämndens  
ordförande 



Ray Idermark (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Örjan Lid (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Parisa Liljestrand (M) 
Barn- och ungdomsnämndens  
ordförande

Lars Carlsson (C) 
Fritidsnämndens ordförande

Mattias Andersson (C) 
Kulturnämndens ordförande

Ylva Mozis (FP) 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande

FAKTA Ordförande från och med 2015

Björn Furugren Beselin (C)
Socialnämndens ordförande

Roswitha Melzer (FP) 
Utbildningsnämndens ordförande

Stig Alexandersson (M) 
Överförmyndarnämndens ordförande

Lars-Bertil Ohlsson (KD) 
Valnämndens ordförande

Staffan Modig (FP) 
Revisionens ordförande
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