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Kommunstyrelsen 

Måluppfyllelse nämndens mål 

Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att 
arbeta mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas 
även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har 
nått sitt mål. 

Sammanställning nämndens mål 

Nämndens mål 

Totalt antal: 13 

Antal uppnådda: 2 

Antal delvis uppnådda: 10 

Antal ej uppnådda: 1 

Kund/invånare 

Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommu-

nen levererar. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

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

Med anledning av det låga betyget i 2012 års mätning av Nöjd-Kund-Index (NKI) i SBA:s undersök-
ning togs ett åtgärdspaket fram för att uppnå målet NKI 75, vilket även rapporterades till Stockholm 
Business Alliance (SBA). I 2013 års mätning av NKI som publicerades i augusti fick Vallentuna 
kommun ett värde på 65 och har således inte nått målet, men det är en förbättring i förhållande till 
året före då NKI var 58. Mätningen innehåller fem olika delar varav miljötillsyn är en del. Inom 
miljötillsyn blev Vallentuna kommun 2013 års klättrare och ökade med 18 enheter från 57 till 75. 
Bygglov ökade från 50 till 58. Ny mätningsrapport väntas vid årsskiftet 2014/2015. 
 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar-
Index (NMI) värden över rikets snitt. 

56 54 104 % 

 
Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Region-Index 
(NRI) värden över rikets snitt. 

64 59 108 % 

 
Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Inflytande-
Index (NII) värden över rikets snitt. 

37 40 92 % 
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 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar-
Index (NMI), värden högre än föregående mätning. 

56 56 100 % 

 
Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Region-Index 
(NRI), värden högre än föregående mätning. 

64 65 98 % 

 
Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Inflytande-
Index (NII), värden högre än föregående mätning. 

37 43 86 % 

 
Nöjd-Kund-Index (NKI) enligt Stockholm Business 
Alliance ska vara högre än föregående mätning. 

65 58 112 % 

 
Nöjd-Kund-Index (NKI) enligt Stockholm Business 
Alliance (SBA) minst 75 (mäts 2013) 

65 75 87 % 

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

smidigt att få sitt ärende behandlat. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

I Sveriges kommuner och landstings undersökning "enkelt avhjälpta hinder" från år 2010 där Val-
lentuna kommun deltog uppnåddes ett medelvärde om 50. Rikets snitt (för de deltagande kommu-
nerna) var 55. I undersökningen besöktes tio olika platser såväl inomhus som utomhus. Medelvär-
det för kommunens lokaler var 50. Sedan senaste mätningen 2010 har kommunen dock ett nytt 
kulturhus och bibliotek som förhoppningsvis innebär att tillgängligheten har förbättrats. I övrigt 
kan konstateras att kommunen inte är ägare till alla de lokaler och anläggningar som undersökning-
en omfattade, det finns alltså en begränsning i kommunens möjligheter att påverka den fysiska till-
gängligheten. 

På uppdrag från regeringen genomförde Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), läns-
styrelserna och Handisam en uppsökande informationsverksamhet om enkelt avhjälpta hinder i 
kommunerna under 2009 och 2010. Handisam har upphört men har tillsammans med delar av 
Hjälpmedelsinstitutet bildat Myndigheten för delaktighet. Myndigheten har gjort en enkätunder-
sökning i Sveriges kommuner "Hur är läget 2014  "Enkäten har fokuserat på sex områden varav ett 
är fysisk tillgänglighet. Vallentuna kommuns andelsresultat blev 36,4 procent. Vallentuna kommuns 
resultat kan jämföras med Täby kommun, 39,4 procent, Vaxholms stad, 25,8 procent, Stockholms 
stad, 54,5 procent och Upplands-Väsby kommun, 63,3 procent. Funktionsrådet önskar svar på vilka 
åtgärder kommunerna planerar att vidta, med utgångspunkt från de enkätsvar som kommunen 
rapporterat. 

Kommunen har de senaste åren utvecklat kommunikationen och informationen vad gäller mängden 
tillgänglig information. Förbättringsåtgärder har utförts vad gäller självservice på kommunens 
webbsida. Webbsidan har under perioden fått en ny struktur och nytt utseende samt blivit mer 
standardiserad enligt modellen Funkanu som redan används av cirka 100 kommuner. Kommunens 
övriga kanaler är kommunsidorna i Mitt i, Vallentunasteget och Vallentuna Nya Tidning samt in-
formationsbroschyrer. Information på Twitter startade under våren. I kulturhuset finns informat-
ionstavlor och även på andra platser i Vallentuna centrum. En del verksamheter har startat upp 
Facebooksidor, till exempel biblioteket och fritidsgårdar. Fullmäktige har webbsänds från april 2013 
med 75 - 110 tittare live per tillfälle. 

De mest använda e-tjänsterna är inom skolvalen, ansökan om ledighet inom skolan, Skola Direkt, 
lokalbokning och bibliotekskatalogen. 

Under våren 2014 har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomfört en enkätundersökning 
kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner. Ett sammanvägt index har tagits fram som 
rankar kommuner efter i vilken utsträckning de erbjuder e-tjänster och appar gentemot privatper-
soner och företag. Indexet har fokus på utbud av e-tjänster och appar och fångar således inte till 
exempel användning eller nyttan av tjänsterna. De kommuner som har hamnat högst på rankinglis-
tan har fått maximala 14 poäng. Vallentuna hamnar på delad femte plats i länet med 11 poäng, totalt 
ingår 186 kommuner i rankinglistan. 
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Skyndsam handläggning från inkommet ärende till beslut 

I uppföljningen av ”skyndsam handläggning av beslut från inkommet ärende till beslut”, har samt-
liga ärenden i Platina som inkom i maj månad där kommunstyrelsen, kommunledningskontoret 
eller samhällsbyggnadsförvaltningen förväntas fatta ett beslut kontrollerats. 

Resultat:  

 Åtta inkomna ärenden 

 Två ärenden är obesvarade (vid stickprov 2014-09-01). Båda ärendena gäller ansökan om 
planbesked, där kommunen har fyra månader på sig att ge besked. Ansökningarna inkom 
den nionde maj samt den 26 maj. 

 Svarstid i genomsnitt (av de som har besvarats) är 57 dagar. 

Delegationsbeslut fattat av korrekt delegat 

I uppföljningen ”delegationsbeslut fattas av korrekt delegat”, har samtliga delegationsbeslut, rö-
rande kommunstyrelsen, fattade under maj månad kontrollerats. 

Resultat:  

 Elva fattade beslut 

 Samtliga fattade av korrekt delegat 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Tillgängliga lokaler. Handisams indikator för fysisk 
tillgänglighet. 

50 55 91 % 

 
Tillgänglig information. SKL uppföljning kommuner-
nas webb, bättre än riksgenomsnitt. 

   

 Fler e-tjänster    

 
Skyndsam handläggning från inkommet ärende till 
beslut, stickprov. 

   

 Delegationsbeslut fattas av korrekt delegat, stickprov.    

Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Medborgarundersökningen visar att Nöjd-Medborgar-Index inom fritid (idrotts- och motionsan-
läggningar) vid senaste mätningen, hösten 2013, är 64 (66 år 2011) att jämföra med 59 som är snit-
tet för de 132 kommuner som deltar i mätningen. Det är ett statistiskt säkerställt högre värde för 
Vallentuna än kommunsnittet. För kultur är värdet 60, vilket i stort är detsamma som kommunge-
nomsnittets 61. Utfallet bör sättas i relation till Vallentunas närhet till Stockholm med sitt omfat-
tande kultur- och nöjesutbud. Nästa undersökning kommer att genomföras år 2015. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 

Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar-
Index (NMI) inom området fritid och kultur. Värde 
över rikets snitt. 

60 61 98 % 

Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet. 

 Delvis uppnått 
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Kommentar 

I senaste medborgarundersökningen fick Vallentuna värdet 57 vilket är en minskning med tre en-
heter från närmast föregående undersökning 2011. 2013 års värde är en enhet under genomsnitts-
värdet för övriga kommuner i Vallentunas storleksklass och tre enheter under det genomsnittliga 
värdet för samtliga 132 kommuner som redovisas i undersökningen. Vid närmare granskning av de 
underliggande frågor som ligger till grund för det samlade värdet framgår att den upplevda trygg-
heten i hemmiljön är oförändrad jämfört med tidigare och även något högre i Vallentuna än i andra 
jämförbara kommuner. Minskningen i det samlade värdet beror av allt att döma på något lägre upp-
levd trygghet i offentlig miljö. Polisanmälda brott utomhus har dock inte ökat under perioden. En 
trolig förklaring till den minskade upplevda tryggheten utomhus är enstaka inträffade grövre vålds-
händelser 2012 och 2013 som väckt stor uppmärksamhet i kommunen. 

Det totala antalet anmälda brott i Vallentuna uppgår för de två första kvartalen 2014, enligt Brotts-
förebyggande rådets (BRÅ) preliminära statistik, till 1 493 vilket är en kraftig ökning med 46 pro-
cent jämfört med motsvarande period föregående år. För en mycket stor del av ökningen svarar 
anmälda skadegörelsebrott som ökat från 187 till 375, alltså med 100 procent. Av dessa brott utgör 
klotter merparten. I kommunens eget system för beställning av klottersanering av kommunalt ägda 
fastigheter och objekt noteras en ökning av beställda saneringar från 52 de båda första kvartalen 
2013 till 239 för de två första kvartalen 2014. Kommunen polisanmäler allt klotter på kommunal 
egendom då det är angeläget att inträffade brott synliggörs. Den höga anmälningsgrad påverkar 
kraftigt statistiken för den aktuella brottskategorin samt för den totala mängden anmälda brott. 

För flera av de brottstyper, vilkas förekomst utgör en stor del av grunden för graden av upplevd 
trygghet hos kommunens invånare, har ingen förändring i negativ riktning skett när det gäller anta-
let anmälda brott. Det gäller främst våldsbrott och inbrott i bostad. Bostadsinbrotten har under 
perioden minskat kraftigt från en redan tidigare låg nivå, från 24 till14 anmälda brott. Stöldbrotts-
ligheten totalt, bland annat stöld ur eller från bil, har dock ökat något under de två första kvartalen 
2014 jämfört med samma period 2013. 

På årsbasis har Vallentuna kommun knappt åtta brott per hundra invånare vilket är lägre än grann-
kommunerna och betydligt lägre än genomsnittet för länet som uppgår till nästan 20 brott per 
hundra invånare. Vallentuna kommun samarbetar med närpolisen genom Tryggare Vallentuna. Ett 
av fokusområdena är arbetet för att öka tryggheten i offentlig miljö. 

Ungdomsenkäten LUPP genomfördes senast 2011. Beslut har därefter fattats att fortsättningsvis 
inte använda denna undersökning. Under 2014 kommer i stället CAN:s (Centralförbundet för alko-
hol- och narkotikaupplysning) skolundersökning att genomföras i kommunen. Undersökningen har 
genomförts under april och kommunen kommer att få ett resultat av undersökningen i september. 

Under senare år har ett flertal nya mötesplatser etablerats i kommunen, en av de främsta är kultur-
huset. Den nya övergången från Vallentuna centrum mot kyrkan invigdes på nationaldagen och 
skapar en mötesplats i parkmiljö. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 

Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar-
Index (NMI) inom området trygghet. Värde över ri-
kets snitt. 

57 60 95 % 

 CAN, ungdomsenkät, kontinuerlig ökning.    

 
Mötesplatser för samverkan skapar mervärde för 
invånare. 

   

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

vara självförsörjande. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Vid framtagande av alla planer beaktas alltid näringslivsperspektivet och förutsättningar för företa-
gande. Kommunen arbetar för att få Roslagsbanan utbyggd till Arlanda och en utbyggnad av väg 
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268. Samrådsmöten är en viktig del i detaljplaneprocessen för att fånga in synpunkter från de som 
berörs av de förändringar som en ny detaljplan kan innebära. Nära samarbeten med kommunerna 
inom Stockholm Nordost, Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommun 
bedrivs för en gemensam framtid, framgång och framkomlighet. Nära samarbeten sker även med 
ABC- och Arlandakommunerna och kilensamarbetena. 

Planering pågår för att skapa fler arbetsplatsområden, till exempel i Karby och Okvista. För att få 
fler kunskapsintensiva arbetstillfällen arbetar kommunen tillsammans med byggföretagen för att 
skapa förutsättningar för nya områden där man både kan bo och ha sin verksamhet. 

Kommunen samarbetar med Stockholm Nordost för att stora ytkrävande verksamheter med liten 
andel personal kan få den bästa möjliga placering av sin verksamhet och att verksamheten hamnar i 
de kommuner som har förutsättningar att ta emot. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka.    

God ekonomisk hushållning 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Vallentuna kommuns bokslut för 2013 visade ett positivt ekonomiskt resultat. Vallentuna kommun 
har även under de senaste tio åren haft ett positivt ekonomiskt resultat. Det positiva ekonomiska 
resultatet förstärker Vallentuna kommuns soliditet (hur stor del av tillgångarna som är finansierade 
med eget kapital) och medför att kommunen inte behöver låna lika mycket för att kunna genomföra 
investeringar. 

Budgeten för Vallentuna kommun 2014 anger årets resultat till 3,3 miljoner kronor. Prognosen för 
hela kommunen visar att detta kommer att uppnås. Prognosen för kommunstyrelsen visar en bud-
get i balans. 

Vallentuna kommuns styrmodell är sådan att kommunfullmäktige fastställer en kommunplan som 
innehåller kommungemensamma mål för en treårsperiod, budgetramar för ett år och en plan för 
ytterligare två år samt en investeringsplan. Utifrån de kommungemensamma målen och budgetra-
marna fastställer nämnderna en årlig verksamhetsplan som innehåller de kommungemensamma 
målen, egna mål och fördelning av budgetramar. Samtliga nämnder följer upp de kommungemen-
samma målen och redovisar uppföljningen i tertialrapporten efter fyra månader, delårsrapporten 
efter åtta månader samt i verksamhetsberättelsen vid årets slut. 

Delårsrapporten efter åtta månader 2014 innehåller den andra uppföljningen av målen för 2014. 
Samtliga nämnder redovisar uppföljningen och därefter görs en sammanställning för hela kommu-
nen. I den här rapport för kommunstyrelsen innehåller en uppföljning av de kommungemensamma 
mål som berör kommunstyrelsens verksamheter. 

Evimetrix har på uppdrag av fastighetsavdelningen i Vallentuna kommun under våren 2014 genom-
fört en enkätundersökning riktad till lokalhyresgäster i kommunen. Syftet med undersökningen är 
att mäta hyresgästernas värderingar av sin fysiska miljö samt fastighetsavdelningens kundvård och 
service, samt att följa upp mätningen som genomfördes 2012. 

Undersökningen är genomförd tillsammans med sju andra kommuner från olika delar av landet. I 
samband med den samordnade undersökningen skattades en gemensam modell, vilken använts 
som grundläggande struktur för redovisningen av Vallentunas resultat. 

I Vallentuna kommun har 103 enkäter skickats ut. Totalt har 74 respondenter svarat vilket ger en 
svarsfrekvens om 71,8 procent, svarsfrekvensen är bra. 

Totalindexet för fastighetsavdelningen för år 2014 blev 53, att jämföras med 2012 års index som var 
57. Totalindex kan förklaras hyresgästens totalbetyg på lokalernas fysiska miljö och service uttryckt 
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som ett medelvärde av: 

 Hur nöjd/missnöjd hyresgästen är med den fysiska miljön och servicen totalt 

 Hur den fysiska miljön och servicen motsvarar ens förväntningar 

 Hur nära verksamheten är en ideal fysisk miljö och service totalt 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Positivt ekonomiskt resultat.    

 Soliditet högre än genomsnittet i riket.    

 Brukarenkäter visar bättre resultat. 53 % minst 57 % 93 % 

Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar 

mesta möjliga nytta för kunder/invånare. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Under andra tertialen har förberedelser gjorts för årets medarbetarenkät. Medarbetarenkäten mäter 
bland annat hållbart medarbetarengagemang, HME. Medarbetarenkäten kommer att genomföras i 
slutet av november och resultatet redovisas för kommunens ledningsgrupp i december. Kommu-
nens chefer tar sedan del av resultatet för att ta fram åtgärdsplaner om förbättringar av arbetsmil-
jön. Åtgärdsplanerna beräknas bli klara under första kvartalet 2015. 

Kommunens ledarutvecklingsprogram är uppdelat under två delar, LUP, ledarutvecklingsprogram-
met och CLP, chefs- och ledarpaketet. En ny LUP-utbildning har startat i augusti 2014. Antal delta-
gare är 17 som går sammanlagt 11 dagar och kommer att avslutas i juni 2015. CLP innebär kurser 
om ett antal områden inom vilka våra chefer och ledare förväntas hålla sig uppdaterade. Utbild-
ningarna i CLP tillhandahålls i utbildningsprogrammet. 

Under hösten kommer interna utbildningar att hållas inom ekonomiområdet med chefer och budge-
tansvariga som målgrupp. Fokus kommer att vara budget, uppföljning och analys. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) ska 
öka. 

   

 
Nya chefer ska inom ett år ha påbörjat internt ut-
vecklingsprogram. 

   

Tillväxt och utveckling 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god plane-

ring av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. 

 Ej uppnått 

Kommentar 

Den nya befolkningsprognosen visar på en mindre ökning än tidigare prognos vilket indikerar att 
”Årlig befolkningstillväxt +2 procent” inte kommer att uppnås. Enligt befolkningsprognosen för 
2014 kommer kommunen inte att nå två procents tillväxt förrän år 2017. Enligt prognosen kommer 
tillväxten att vara över tre procent för åren 2017-2020. 

En positiv utveckling under 2013 var att antalet arbetstillfällen ökade med 264. Det innebar en ök-
ning med 3,3 procent och därmed uppnåddes målet med 2 procents ökning. För att skapa fler ar-
betstillfällen har inledande planering startat för anläggande av fler arbetsområden till exempel i 
Karby och utbyggnad av Okvista. Tomterna i arbetsplatsområdet Fågelsången är snart sålda. 
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Kommunen arbetar med flera planer. Detaljplanen för Åby Ängar har antagits av kommunfullmäk-
tige. Under våren har kommunen bjudit in till markanvisning inom Åby Ängar. Markanvisning in-
nebär att företag får rätt att förhandla om att köpa mark för att där bygga till exempel bostäder. För 
att avgöra vilket företag som ska få rätt att bebygga marken anordnar kommunen ibland så kallade 
markanvisningstävlingar. Vid en tävling får företag skicka in bidrag som beskriver vad man tänkt att 
bygga till exempel hyresrätter eller bostadsrätter. Vallentuna kommun utformade tävlingen så att 
även mindre företag skulle kunna delta. I det vinnande förslaget i kommunens markanvisningstäv-
ling kommer cirka 245 stycken nya hyresrätter att byggas under kommande år. 

I bostadbyggnadsprognosen räknar kommunen med att 143 nya bostäder kommer att byggas under 
2014, varav drygt hälften är småhus på större tomter. Enligt prognosen kommer cirka 25 bostäder i 
flerbostadshus och cirka 30 bostäder i småhus att byggas. 

Vallentuna kommun har beslutat att samarbetet inom Stockholm Nordost ska övergå från att vara 
ett projekt till att bli en permanent organisation. Några av de viktigaste frågorna är kollektivtrafik 
till Nordostsektorn och arbetet för Roslagsbanans förlängning till Arlanda. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Årlig befolkningstillväxt +2 %    

 Årligt antal arbetstillfällen +2 % 3,3 % 2 % 165 % 

 Antal byggda bostäder, minst 300 stycken per år 143 300 48 % 

Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt attrahera kunskapsföretag och vara en före-

tagsvänlig kommun. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Andelen kunskapsföretag var 2013 för första gången över 25 procent, vilket var en klar positiv för-
ändring mot tidigare år. För att få fler kunskapsintensiva arbetstillfällen arbetar kommunen till-
sammans med byggföretagen för att skapa nya områden där en bred typ av verksamheter är tillåtna, 
till exempel i centrala lägen och i nya arbetsområden. Ytterligare en inriktning är områden där man 
både kan bo och ha sin verksamhet. För att långsiktigt öka andelen kunskapsföretag sker ett gemen-
samt samarbete mellan Nordostkommunerna som syftar till en förbättring i Nordostsektorn som 
helhet 

Med anledning av det låga betyget i 2012 års mätning av Nöjd-Kund-Index (NKI) togs ett åt-
gärdspaket fram under 2013 för att uppnå målet NKI 75, vilket även rapporterades till Stockholm 
Business Alliance (SBA). I 2013 års mätning av NKI fick Vallentuna kommun ett värde på 65 som är 
en förbättring jämfört med 58 året före. En ny uppföljning kommer att publiceras vid årsskiftet 
2014/2015. 

Antalet nystartade företag under år 2013 var 325 stycken enligt statistik från SCB. Antalet anställda 
ökade från 7 367 till 7 627 under 2013. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Antal nystartade företag, öka antalet företag totalt    

 
Andelen kunskapsföretag i kommunen, årlig ökning 
(30 % år 2014) 

 30 %  

 
Nöjd-Kund-Index (NKI) enligt Stockholm Business 
Alliance (SBA) minst 75 (mäts 2013) 

65 75 87 % 

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

 Uppnått 
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Kommentar 

Samarbeten sker inom olika delar av kommunorganisationen. De som rör kommunstyrelsens verk-
samheter avser i första hand ett antal publika evenemang som Vallentuna höstfest och näringslivs-
dagen som de största aktiviteterna. Kommunen tillhandahåller och samordnar även en evene-
mangskalender samt andra informationsplatser där föreningars, privata företags och kommunens 
utbud och evenemang kan marknadsföras. 

Under 2013/2014 har besöksnäringen utvecklats med "Pilgrim Vallentuna", ett samarbetsprojekt 
mellan Vallentuna församling och Vallentuna kommun i samverkan med Hembygdsföreningarna i 
Vallentuna, Markim, Orkesta och Frösunda, Vallentuna Kristna Råd samt Naturskyddsföreningen. 
"Pilgrim Vallentuna" är ett vandringskoncept på temat natur, kultur och andlighet. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 

Redovisning och bedömning av samarbeten under 
mandatperioden med avsikt att leda till ökad kund-
nytta 

   

Utveckling och förvaltning av Vallentuna kommuns byggnads- och markinnehav ska 

hanteras så att värdet för kommuninvånarna ökar. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

En grundstruktur för strategisk plan för byggnadsinnehavet är framtagen. Då arbetet med individu-
ella affärsplaner beräknas bli mycket omfattande bör en prioritering av antalet objekt som ska ha 
individuella affärsplaner göras. Fastighetsavdelningen föreslår att arbetet inriktas på de fastigheter 
som inte tillhör kärnverksamheterna. Det vill säga de individuella affärsplanerna tas fram för en-
skilda bostäder och verksamhetslokaler som inte innehåller kärnverksamheter och som bedöms 
kunna avyttras. Det är osäkert hur arbetet med de individuella affärsplanerna kommer att fortgå 
under året på grund av personalomsättning. Målet är dock att planer ska tas fram. 

En strategisk plan för avyttring av "Stockholmsmarken" är upprättad. Värderingar är utförda på de 
flesta fastigheter och byggnader. Försäljningar har skett och beslut om fler försäljningar har tagits. 
En stor del av marken som består av både exploaterbar mark och mark för rekreation kommer att 
behållas. För den mark som kommunen avser att behålla kommer en långsiktig skogsvårdsplan att 
tas fram. Arbetet med skogsvårdsplanen har påbörjats. Skogen har inventerats i fält med hjälp av 
flygfoto och gamla skifteskartor. Nya skifteskartor kommer att upprättas då de gamla inte längre är 
täckande. Förutom dessa nya skifteskartor upprättas en tillhörande förteckning i katalogform, som 
beskriver vård, utveckling och uttag i varje skifte. Rekreations- och biologiska värden redovisas 
också. En tredjedel av Stockholmsmarken är inventerad och klar. 

Det akuta underhållet har inte minskat hittills under året. Arbetet med att ta fram långsiktiga un-
derhållsplaner för såväl byggnader som installationer har påbörjats. Det har dock visat sig att arbe-
tet med inventering av byggnaderna är så omfattande att det kommer att krävas extern hjälp. Fas-
tighetsavdelningen har för avsikt att under 2014 upphandla tjänsten. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Framtagande av strategisk plan för Vallentunas bygg-
nads- och markinnehav. 

   

 Individuella affärsplaner för samtliga byggnader.    

 
Procentandel av den totala omslutningen för akutun-
derhåll ska minska 

   

 Långsiktiga underhållsplaner    
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Energi och miljö 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lös-

ningar för miljö och energi. 

 Uppnått 

Kommentar 

Den insamlade mängden förpackningar och returpapper låg under år 2013 på 66 kg/person jämfört 
med 67 kg/person året innan. Det positiva är att mängd hushållsavfall som deponerades minskade 
med 1,2 kg/person under 2013 jämfört med året innan. Antal hushåll i flerbostadshus anslutna till 
fastighetsnära insamling av förpackningar ligger på cirka 670 stycken. I nya detaljplaner tas avfalls-
hanteringsfrågan upp i ett tidigt skede. För nya bostadsområden bevakas plats för nya återvinnings-
stationer, fastighetsnära insamling eller nedgrävd sophantering med sortering av matavfall. Förbe-
redelser för matavfallsinsamling är igång och ett nytt insamlingssystem kommer att erbjudas till 
hushållen i oktober 2014. 

Inom ramen för energisparbudgeten på tre miljoner kronor årligen har två projekt genomförts hit-
tills i år. Förbättrad återvinning och ventilation på Kårstaskolan samt byte av armaturer till LED på 
ett flertal objekt. Energianvändningen förväntas bli nio procent lägre på årsbasis på grund av den 
sällsynt varma vintern och oförändrad efter graddagskorrigering. 

En politisk arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att ta fram vilka lokala miljömål kommunen ska 
arbeta med. I samband med det kommer också arbetet med miljöpolicyn att aktualiseras. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Källsorteringen av sopor ska öka    

 
Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska 
minska 

   

 Implementera miljöpolicy och lokala miljömål    

För att uppfylla miljökvalitetsnormerna i enlighet med vattendirektivet vid omklass-

ningen 2021 ska åtgärder vidtas för sjöar och vattendrag i kommunen. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Under hösten 2013 och i början av 2014 togs det första skedet i VA-planen och VA-översikten fram. 
I januari hölls en workshop med politiker och tjänstemän. Resultatet av workshopen har sedan 
sammanställts till en VA-policy. VA-policyn har behandlats i näringsliv- och planutskottet för fort-
satt antagande i kommunfullmäktige. VA-planen beräknas vara klar under 2014. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 VA-plan ska tas fram, klar 2014    
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Styrkort 

Verksamhetsmått 

Mått Mål 2014 
Prognos 

2014 
Utfall 

perioden 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Skötsel av vägar inkl gångbanor, tkr/m2 11,0 11,0 - 12,5 13,2 

Skötsel av separata gång- och cykelvägar, 
tkr/m2 

3,0 3,0 - 4,0 3,5 

Planerat underhåll vägar inkl gångbanor, 
tkr/m2 

3,0 3,0 - 3,7 1,5 

Planerat underhåll separata gång- och 
cykelvägar, tkr/m2 

0,6 0,6 - 0,0 0,3 

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

Totalt innehav separata gång- och cykel-
vägar, km 

51,6 51,6 - 51,6 51,6 

Förvaltningskostnad kommunens bygg-
nader, kr/m2 BRA* 

522 * 522 * - 538 * 494 * 

Planerat underhåll av kommunens bygg-
nader, kr/m2 BRA* 

124 132 - 139 122 

Energiförbrukning för uppvärmning, verk-
lig förbrukning, kWh/m2 

104,1 93,7 - 101,5 100,5 

Energiförbrukning för uppvärmning, 
graddagskorrigerad förbrukning, kWh/m2 

104,1 102,0 - 107,0 102,9 

Bostadsbyggnadsprogram, byggstart för 
antal bostäder 

300 143 - 160 184 

Antal antagna detaljplaner 5 6 2 2 5 

Antal planremisser 10 12 4 3 9 

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

Energianvändningen förväntas bli nio procent lägre på årsbasis på grund av den sällsynt varma 
vintern och oförändrad efter graddagskorrigering. 

I bostadbyggnadsprognosen räknar kommunen med att 143 nya bostäder kommer att byggas under 
2014, varav drygt hälften är småhus på större tomter. Enligt prognosen kommer cirka 25 bostäder i 
flerbostadshus och cirka 30 bostäder i småhus att byggas. 

Antal antagna detaljplaner under perioden är Åbygläntan, Bällstaberg 4. Bällstaberg 4 har blivit 
överklagad. Prognosen är att Molnbydepån, Hammarbacksskolan, Okvista arbetsplatsområde och 
Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad för Kragstalunds station södra ska antas under 2014. 
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Ekonomisk uppföljning (tkr) 

Mått 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2014 

Avvikelse 
prognos 

2014 

Avvikelse 
2013 

Avvikelse 
2012 

Kommunstyrelsen- KLK  74 388 400 3 517 1 603 

Räddningstjänst  19 141 0 -194 -18 

KSOF, kommunstyrelsens oförutsedda  5 000 0 4 000 3 390 

Kommunstyrelsen- SBF exkl resultaten-
heter 

 41 761 0 210 6 688 

Resultatenhet TunaFastigheter 5 642 0 -800 -789 -914 

Resultatenhet avfallshantering 1 872 0 -600 40 77 

Totalt kommunstyrelsen  140 290 -400 6 745 10 749 

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

Invånare/kund 

Mått Mål 2014 
Utfall 
2014 

Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Totalt för Nöjd-Region-Index* >65 - 64 - 

Totalt för Nöjd-Medborgar-Index* >57 - 56 - 

Totalt för Nöjd-Inflytande-Index* >38 - 37 - 

Nöjd med kommunala gator och vägar* >56 - 55 - 

Nöjd med kommunala gång- och cykelvägar* >54 - 53 - 

Nöjd med renhållning* >62 - 61 - 

NKI för TunaFastigheter vägt genomsnitt** >62 60 - 61 

     

*Resultatet av SCB:s medborgarenkät som genomförs vartannat år, nästa mätning är hösten år 2015. **Resultatet av 
TunaFastigheters kundenkät som genomförs vartannat år, nästa mätning är år 2014. 

Medarbetare 

Mått Mål 2014 
Perioden 

2014 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Sjukfrånvaro <5% 10,7 % 6,3 % 4,5 % 

Könsfördelning, andel män  38 % 39 % 40,7 % 
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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens samlade helårsprognos är att verksamheterna beräknas ge ett underskott på 
400 tkr. 

Inom verksamheten kommun- och samhällsskydd beräknas ett överskott på 400 tkr. De aktiviteter 
som är planerade kommer att genomföras i egen regi och konsulttjänster kommer inte att nyttjas 
som tidigare planerats. 

Resultatenheten TunaFastigheter beräknas ge ett underskott på 800 tkr. Vid byte av ett antal kyl-
rum har fuktskador upptäckts. Saneringsarbetet har ökat kostnaden mot planerad budget. I slutet 
på maj brann en paviljong på Ormstaskolan, kostnaden till följd av branden uppskattas till 
3 300 tkr. Förhandlingar pågår med försäkringsbolaget och det är i nuläget inte klart hur stor del av 
kostnaden för branden som kommer att belasta kommunen. Osäkerheten till följd av branden samt 
andra eventuellt tillkommande behov av akuta åtgärder gör att det finns risk för att underskottet 
inom TunaFastigheter blir större än prognosen. 

Prognosen för helåret är baserad på att hela anslaget på 5 000 tkr för KSOF kommer att nyttjas 
under året. 
 

Driftsredovisning kommunstyrelsen totalt 

Tkr Budget 2014 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2014 

Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2013 

       

       

Totalt 140 290 87 578 62 % 140 690 -400 126 775 

       

Driftsredovisning 

 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2014 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2013 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2013 

Kommunledningskontorets 
verksamheter 

       

TOTALT          

K 112 480 71 060 63 % 112 580 -100 107 192 65 015 61 % 102 019 

I -13 951 -9 977 72 % -14 451 500 -11 939 -9 364 78 % -14 089 

N 98 529 61 083 62 % 98 129 400 95 253 55 651 58 % 87 930 

Politisk verksamhet     

K 10 882 7 350 68 % 11 382 -500 9 158 6 414 70 % 9 508 

I 
-450 -576 128 

% 
-950 500 0 0 0 % 0 

N 10 432 6 774 65 % 10 432 0 9 158 6 414 70 % 9 508 
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Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2014 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2013 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2013 

Övrig kommungemensam verksamhet  

K 8 277 4 967 60 % 8 277 0 9 113 5 953 65 % 8 749 

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

N 8 277 4 967 60 % 8 277 0 9 113 5 953 65 % 8 749 

Kansli, Arbetsmarknad, Information  

K 18 144 14 178 78 % 18 144 0 16 541 11 261 68 % 16 356 

I -5 725 -3 482 61 % -5 725 0 -4 941 -3 542 72 % -5 074 

N 12 419 10 696 86 % 12 419 0 11 600 7 718 66 % 11 282 

Ekonomiavdelningen  

K 10 835 6 966 64 % 10 835 0 9 957 6 276 63 % 11 059 

I 
-292 -291 100 

% 
-292 0 -162 -125 77 % -243 

N 10 543 6 674 63 % 10 543 0 9 795 6 151 63 % 10 816 

HR-avdelningen  

K 10 678 5 828 55 % 10 678 0 10 200 6 403 63 % 9 902 

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

N 10 678 5 828 55 % 10 678 0 10 200 6 403 63 % 9 902 

IT-avdelningen        

K 18 559 13 178 71 % 18 559 0 18 378 10 248 56 % 17 539 

I -6 700 -5 127 76 % -6 700 0 -5 903 -5 021 85 % -7 739 

N 11 859 8 051 68 % 11 859 0 12 475 5 227 42 % 9 800 

Kommunikation och marknad        

K 9 160 4 895 53 % 9 160 0 9 568 4 966 52 % 8 365 

I 0 23 0 % 0 0 0 -19 0 % -58 

N 9 160 4 919 54 % 9 160 0 9 568 4 948 52 % 8 307 

Kommun- och samhällsskydd        

K 1 804 798 44 % 1 204 600 1 477 840 57 % 1 547 

I -784 -524 67 % -784 0 -933 -657 70 % -975 

N 1 020 275 27 % 420 600 544 184 34 % 572 

Räddningstjänst        

K 19 141 12 900 67 % 19 341 -200 18 800 12 653 67 % 18 994 

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

N 19 141 12 900 67 % 19 341 -200 18 800 12 653 67 % 18 994 

Kommunstyrelsens oförutsedda 
utgifter 

       

K 5 000 0 0 % 5 000 0 4 000 0 0 % 0 

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

N 5 000 0 0 % 5 000 0 4 000 0 0 % 0 
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Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2014 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2013 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2013 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentarer till avvikelse  

Prognosen för kommunledningskontoret är att verksamheterna ger ett överskott på 400 tkr. Över-
skottet beror på minskade kostnader för konsulter. Kommunfullmäktige har beslutat om en extra 
satsning för ungdomar. Antalet ungdomar som arbetade under sommaren var 304 stycken. Bud-
getmedel för den utökade sommarverksamheten kommer att fördelas från KSOF. 

Politisk verksamhet 

Kommunerna får statsbidrag från Valmyndigheten för 2014 års val till Europaparlamentet, riksda-
gen, kommun- och landstingsfullmäktige. Vallentunas del är beräknat till cirka 950 tkr vilket även 
motsvarar de förväntade kostnaderna för valen. 

Kansli, Arbetsmarknad, Information (KAI) 

Kommunfullmäktige tog beslut 2014-03-24 att alla ungdomar mellan 16-18 år som är folkbokförda i 
Vallentuna kommun skulle erbjudas sommarjobb under 2014. Antalet ungdomar som arbetade 
under sommaren var totalt 304 stycken. Medel för utökat antal platser finns inte avsatt i budget och 
2 680 tkr kommer att fördelas från KSOF. 

Kommun- och samhällsskydd 

Verksamheten beräknar ett överskott på 400 tkr. De aktiviteter som är planerade kommer att ge-
nomföras i egen regi och konsulttjänster kommer inte att nyttjas som tidigare planerats. 

Räddningstjänst samt kommun- och samhällsskydd 

Ökade kostnader för räddningstjänst i form av tilläggsavtal täcks genom att kommunstyrelsen för-
stärkt budgeten för kommun- och samhällsskydd. 

Kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter (KSOF) 

Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter uppgår till 5 000 tkr. Prognosen för helåret är att 
hela anslaget kommer att nyttjas. En större del av budgeten kommer att fördelas till arbetsmark-
nadsenheten för satsningen på sommarjobb för ungdomar. 
 
 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Tkr 
Budget 

2014 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2014 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2013 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2013 

Samhällsbyggnadsförvaltningens verk-
samheter 

      

Totalt     

K 69 880 44 827 64 % 69 880 0 80 613 49 007 61 % 78 355 

I -28 119 -19 282 69 % -28 119 0 -42 346 -27 102 64 % -40 298 

N 41 761 25 546 61 % 41 761 0 38 267 21 907 57 % 38 057 

Fysisk planering        

K 2 530 892 35 % 2 530 0 3 570 1 222 34 % 4 202 

I -480 -53 11 % -480 0 -480 -236 49 % -633 

N 2 050 839 41 % 2 050 0 3 090 986 58 % 3 569 
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Tkr 
Budget 

2014 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2014 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2013 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2013 

Markreserven     

K 2 010 1 460 73 % 2 010 0 2 010 1 030 51 % 1 513 

I -2 736 -1 689 62 % -2 736 0 -2 736 -1 754 64 % -2 578 

N -726 -229 32 % -726 0 -726 -724 100 % -1 065 

Parkeringsverksamheten     

K 250 301 120 % 250 0 225 108 47 % 158 

I -700 -628 90 % -700 0 -525 -567 108 % -705 

N -450 -327 73 % -450 0 -300 -462 154 % -547 

Väghållning     

K 30 553 19 901 65 % 30 553 0 25 303 16 173 64 % 25 838 

I -2 805 -2 022 72 % -2 805 0 -2 745 -1 902 69 % -2 820 

N 27 748 17 879 64 % 27 748 0 22 558 14 271 63 % 23 018 

Parkverksamheten     

K 6 648 4 856 73 % 6 648 0 6 565 3 766 57 % 6 111 

I -100 -10 10 % -100 0 -100 -174 174 % -184 

N 6 548 4 846 74 % 6 548 0 6 465 3 592 56 % 5 927 

Natur- och vattenvård     

K 550 174 32 % 550 0 550 132 24 % 240 

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

N 550 174 32 % 550 0 550 132 24 % 240 

Gemensam adm, (löner, material, utv.kostn., m.m. )     

K 14 949 9 792 66 % 14 949 0 30 200 18 458 61 % 27 799 

I -7 990 -6 067 76 % -7 990 0 -22 452 -13 600 61 % -20 094 

N 6 959 3 725 54 % 6 959 0 7 748 4 858 63 % 7 705 

Bostäder (brf)     

K 12 190 7 397 61 % 12 190 0 11 990 8 083 67 % 12 321 

I -13 308 -8 813 66 % -13 308 0 -13 308 -8 799 66 % -13 214 

N -1 118 -1 416 127 % -1 118 0 -1 318 -716 54 % -893 

Exploatering övrigt     

K 200 54 27 % 200 0 200 149 173 173 

I 0 0 0 % 0 0 0 -70 -70 -70 

N 200 54 27 % 200 0 200 80 103 103 

 

Kommentarer till avvikelse 

Den samlade helårsprognosen för samhällsbyggnadsförvaltningen visar att verksamheterna beräk-
nas bedrivas enligt budget. 
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Gemensam administration, (löner, material, utvecklingskostnader m.m. ) 

Förvaltningen har vakanta tjänster, en del av de vakanta tjänsterna ska delvis finansieras av debite-
ring på investerings- och exploateringsprojekt vilket inte kommer att kunna utföras enligt plan. 
Nettoeffekten det vill säga det beräknade överskottet för lägre kostnader för personal minus det 
prognostiserade underskottet för minskad debitering på projekt beräknas bli enligt budget. 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Tkr 
Budget 

2014 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2014 

Avvi-
kelse 
mot 
bud-
get 

Budget 
2013 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2013 

Resultatenhet TunaFastighet-
er 

       

To-
talt 

         

K 188 433 123 431 65 % 189 233 -800 181 994 117 114 64 % 187 314 

I -188 433 -125 260 66 % -188 433 0 -181 994 -123 796 68 % -186 525 

N 0 -1 919  800 -800 0 -6 682  789 

TuFa- administrativa kostna-
der, löner m.m 

   
    

K 8 696 5 510 63 % 8 696 0 7 573 5 861 77 % 8 533 

I -75 0 0 % -75 0 -75 0 0 % -14 

N 3 890 5 510 64 % 8 621 0 7 498 5 861 78 % 8 519 

Fastighetsservice, personalkostnader, m.m.     

K 6 990 4 512 65 % 6 990 0 5 898 3 845 65 % 5 735 

I -3 100 -1 898 61 % -3 100 0 -3 100 -1 901 61 % -3 272 

N 3 890 2 614 67 % 3 890 0 2 798 1 944 69 % 2 463 

Egna-, hyrda- och bostadsfastigheter     

K 156 529 102 608 65 % 157 329 -800 152 608 96 970 64 % 157 392 

I -169 040 -112 627 61 % -169 040 0 -162 904 -111 471 68 % -167 269 

N 
-12 511 -10 019 80 % -11 711 -800 -10 296 -14 501 141 

% 
-9 877 

Städservice inklusive konferensservice     

K 16 218 10 711 66 % 16 218 0 15 915 10 438 66 % 15 654 

I -16 218 -10 735 66 % -16 218 0 -15 915 -10 424 65 % -15 970 

N 0 -24  0 0 0 14  -316 

 

Kommentarer till avvikelse 

Helårsprognosen för resultatenhet TunaFastigheter visar på ett underskott på 800 tkr. 

Prognosen för det planerade underhållet inom installationer är ett underskott på 1 500 tkr, vilket 
beräknas täckas av lägre el- och fjärrvärmekostnader tack vare den sällsynt varma vintern och 
sommaren. Planerat underhåll inom bygg beräknas ge ett underskott på 800 tkr. Vid byte av kylrum 
på några förskolor har fuktskador upptäckts. Saneringsarbetet har ökat kostnaderna mot planerad-
budget. Planering av byggnadstekniskt underhåll beräknas inte att kunna utföras enligt plan. Arbe-
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tet med inventering av byggnaderna är så omfattande att det kommer att krävas extern hjälp. Fas-
tighetsavdelningen har för avsikt att under 2014 upphandla tjänsten. 

I slutet av maj brann en paviljong på Ormstaskolan. Paviljongen var inhyrd och ägdes inte av kom-
munen. Genom ett gott samarbete mellan kommunens försäkringsbolag, fastighetsägarens försäk-
ringsbolag och kommunens tjänstemän är resultatet att en ny paviljong fanns på plats inom 34 ar-
betsdagar, borträknat byggsemester. En ny arbetsplats för elever och skolpersonal fanns till skol-
start den 19 augusti. 

Prognosen för totala kostnaden för branden beräknas till cirka 3 300 tkr. Förhandlingar pågår med 
kommunens försäkringsbolag och det är i nuläget inte klart hur stor del av kostnaden som kommer 
att belasta kommunen. 

Osäkerheter till följd av branden samt andra eventuellt tillkommande behov av akuta åtgärder gör 
att det finns en risk för att underskottet inom TunaFastigheter blir större än prognosen. 

Underskottet inom TunaFastigheter täcks av tidigare års överskott som finns sparat i eget kapital. 
Regler för lokalförsörjning och internhyra (kommunala författningssamlingen 1.2.37) anger att Tu-
naFastigheter inte behöver ansöka om att ta tidigare års överskott i anspråk. Det regleras enligt 
följande: 

TunaFastigheter är definierad som en intäktsfinansierad resultatenhet (se KFS 1.2.01 punkt 4.1). 

Fastighetsförvaltning är en långsiktig verksamhet i vilken vissa större utgifter belastar enskilda år. 
För att inte behöva göra omprioriteringar av underhållsbudgeten vid sådana utgifter är TuFa un-
dantagen de regler som gäller ombudgeteringar av över respektive underskott (se KFS 1.2.01 punkt 
4.8). 

Driftredovisning 

Tkr 
Budget 

2014 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2014 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 

Budget 
2013 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2013 

Resultatenhet Avfallshantering       

K 21 890 14 316 65% 22 490 -600 20 100 11 859 59% 18 619 

I -21 890 -11 448 52% -21 890 0 -20 100 -12 182 61% 18 659 

N 0 2 868  600 -600 0 -323  -40 

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

Kommentar till avvikelse 

Verksamhet avfallshantering beräknas ge ett underskott på 600 tkr. Budget är beräknad på att tidi-
gare års överskott, 1 870 tkr, kommer att nyttjas under 2014. Underskottet beror på inköp av avfall-
skärl inför upphandlingen av ny entreprenör för avfallshämtning. Alla avfallskärl ägdes av den dåva-
rande entreprenören som hade en konkurrensfördel i upphandlingen eftersom en kalkyl med kost-
nad för anskaffning av kärl inte skulle behöva tas med i anbudet. Upphandlingen skulle då inte vara 
juridisk hållbar. För att kunna uppnå likabehandling i upphandlingen övertog kommunen den be-
fintliga kärlparken på 8 000 avfallskärl till en kostnad av 1 500 tkr. 

Från och med första oktober kommer verksamheten att ha ett nytt entreprenadavtal. Helårsprogno-
sen är något osäker då en del i nya avtalet omfattar ett nytt hämtningssystem med matavfallsin-
samling. Kommunen erbjuder abonnenter att kunna separera matavfall från det övriga hushållsav-
fallet. Matavfallet kommer att samlas in, tas om hand och bli till biogas och biogödsel. Det är i nulä-
get svårt att avgöra hur många abonnenter som kommer att ansluta till matavfallsinsamlingen. 

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

Investeringsprojekt 
Budget 

2014 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2014 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (tkr) 8 200 1 242 15 % 7 000 1 200 

Investeringar kommunlednings-
kontoret 

  
   

IT-utrustning 3 000 1 011 34 % 3 000 0 

Säker ledning 2 000 231 13 % 2 000 0 

Turism och besök 1 200 0 0 % 0 1 200 

Kommunstyrelsens oförutsett 
(KSOF) 

2 000 0 0 % 2 000 0 

Kommentarer till avvikelse investeringar 

Kommunledningskontoret har en årlig investeringsbudget på 3 miljoner kronor för IT-utrustning 
och prognosen är att hela investeringsbudgeten nyttjas under året. 

I kommunplan 2014-2016 finns budget om 2 miljoner kronor avsatt för tekniska åtgärder för säkert 
ledningssystem. Det innebär bland annat att förse kommunalhuset med ett reservaggregat. En för-
projektering startade under 2013. 

Investeringsbudgeten för turism och besök omfattar totalt 1,2 miljoner kronor för åren 2013-2014. 
Investeringsmedlen kommer inte att nyttjas under året. Inför kommunplan 2015-2017 har föresla-
gits att investeringsbudget tas bort och istället utökas driftbudgeten. 

Kommunstyrelsens årliga budget för oförutsedda utgifter (KSOF) beräknas bli använd under året. 

Investeringsredovisning samhällsbyggnadsförvaltningen 

Projekt Start 
Stop
p 

Total 
budget 

Bokfört 
perioden 

Beräknat 
UB 2014 

Beräknad 
total-

summa 

Totalt (tkr)   634 060 35 887 235 160 874 960 

Vallentuna Trafikplats 2009 2013 110 000 446 110 000 110 000 

Cykelbana längs Vallentunasjön 2014 2015 400 0 400 400 

Cykelväg Kårsta-Ekskogen 2012 2014 13 000 55 3 000 13 000 

GC-väg Angarnsvägen 2012 2013 400 217 700 700 

Cykelplan och gångplan 2013 2014 900 79 500 900 

Trafiksäkerhetsåtgärder 2014 2014 2014 3 310 2 220 3 310 3 310 

Utbyte Kvicksilverbelysning 2013 2015 15 000 15 5 600 15 000 

Torgytor (Offentliga rum) 2007 2015 44 000 1 355 9 000 50 000 

Vattenvårdsåtgärder Vallentu-
nasjön 

2009  7 900 
794 7 600  

PCB-sanering 2008 2013 4 500 73 3 200 4 500 

Fsk Karlavägen 2011 2014 46 000 24 757 44 000 44 000 

Fsk Kragstadungen 2011 2014 40 600 7 871 39 000 39 000 

Fsk Åbygläntan 2012 2021 34 500 0 1 400 45 000 

Fsk Åby Ängar 2012 2018 35 000 0 1 400 50 000 

Träningsskolan, Strix 2013 2017  470 500 44 600 
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Projekt Start 
Stop
p 

Total 
budget 

Bokfört 
perioden 

Beräknat 
UB 2014 

Beräknad 
total-

summa 

Hagaskolan 2013 2019 275 000 978 2 000 451 000 

Energisparåtgärder 2013 2013 3 550 108 3 550 3 550 

Övriga projekt    -3 551   

Investeringskommentar samhällsbyggnadsförvaltningen 

Gång och cykelväg Kårsta-Ekskogen 

Teknik- och fastighetsutskottet beslutade i juni 2013 att påbörja genomförandet av gång- och cykel-
väg mellan Ekskogen och Kårsta utmed befintlig järnväg. Vid närmare utredning av vilka förutsätt-
ningar som föreligger anses den valda sträckan inte längre vara den mest lämpade. Roslagsvatten 
har ett ledningsstråk som löper längs järnvägen ungefär i planerat läge för den nya gång- och cykel-
vägen från strax innan plankorsningen vid Broby mot Kårsta. En stor risk föreligger att det skulle 
krävas kostsamma förstärkningsåtgärder för att ledningar inte ska påverkas då markens bärighet är 
bristfällig. Nya alternativ håller på att utredas och frågor som strandskyddsdispens och fornläm-
ningar måste lösas. Trafikverket har beviljat statlig medfinansiering med ett bidrag på 1,58 miljoner 
kronor för den sträcka som anläggs längs med Roslagsbanan, mellan Ekskogen och järnvägsöver-
gången vid Broby. Kravet är att etappen påbörjas under 2014 och avslutas 2015. 

Trafiksäkerhetsåtgärder 2014  

En gångpassage på Lindövägen har anlagts i mars 2014. Passagen utformades som en ensidig av-
smalning. Pollare har placerats på avsmalningen för att markera utformningen så att den blir tydlig 
för trafikanterna. Gångbanan på den västra sidan har förlängts fram till passagen. Åtgärder för att 
skapa en säkrare trafikmiljö vid korsningen Ormstavägen-Tegelvägen har genomförts under våren. 
Åtgärden omfattade breddning av vägen, flytt av trottoaren, anläggande av refug samt montering av 
två skyltar av typ FIVÖ (Förstärkt Information vid Övergångställe). Trafiksäkerhetsåtgärder vid 
Lovisedalsskolan genomfördes under sommaren. Åtgärderna omfattade utökning av vändplats och 
fler parkeringsplatser vilket har skapat en tryggare och mer anpassad trafikmiljö. Under juni har en 
timglashållplats anlagts och två stycken portabla refuger placerats ut på Lingsbergsvägen. De opera-
tiva trafiksäkerhetsåtgärderna genomfördes för att barnen som väntar på skolbussen ska få en säk-
rare trafikmiljö samt för att minska hastigheten på Lingsbergsvägen. I augusti 2014 har ny belys-
ning anlagts längs den befintliga gång- och cykelvägen utmed Lindholmsvägen i Kulla. Det är 
sträckan mellan Lövhagsvägen och Trädgårdsvägen som berörs. 

Cykelplanen 

Framtagande av cykelplan påbörjades under sommaren 2013. I februari 2014 togs beslut att gå ut på 
samråd. Samrådstiden var 5 mars – 17 april 2014. Cykelplanen ska beredas i näringslivs- och plan-
utskottet för vidare antagande i kommunstyrelsen. 

Lindholmen GC-åtgärder (gång- och cykelväg)  

Gång- och cykelvägen som ska anläggas norr om Lindholmen mellan ICA och hembygdsgården/IP 
(Etapp 1) har inte kunnat genomföras under år 2013. En arkeologisk förundersökning visade att ett 
tiotal gravar finns på platsen. Utgrävning och dokumentation av fornlämningar beräknas kosta cirka 
0,8 miljoner kronor. Totalkostnaden för projektet beräknas uppgå till cirka 2,9 miljoner kronor. 
Projektet har hittills belastat budget för trafiksäkerhetsåtgärder (3 miljoner kronor per år). För att 
kunna utföra andra trafiksäkerhetsåtgärder inom prioriterade områden har bedömning gjorts att 
separera projektet från trafiksäkerhetsåtgärder. Investeringsmedel har äskats för år 2015. 

Byte av kvicksilverarmaturer 

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

Torgytor (offentliga rum) 

Projektet har kostnadsberäknats med nya materialval och beslut om investering har fattats. Den 
kalkyl som upprättats visar på en kostnad på cirka 50 miljoner kronor för hela projektet. Etapp 1 är 
upphandlad och ombyggnaden startar under hösten 2014. Samtidigt pågår framtagande av förfråg-
ningsunderlag för etapp 2, som beräknas byggstarta under våren 2015. Genomförande av de övriga 
etapperna måste samordnas med Fastpartner AB:s projekt i centrum. 

Vallentunasjön 

Fisket med trålning avslutades i december 2011. Trålfångsterna minskade under 2011 vilket bör vara 
en indikation på att mängden vitfisk har minskat. Även en ökning av mängden djurplankton har 
kunnat uppmätas, vilket tyder på en förbättrad balans i sjöekosystemet. Utfiskningen i sjön fortsatte 
under 2012 men främst med bottengarn. Garnfisket påbörjades i april och pågick in i november. I 
månadsskiftet juni-juli genomfördes några veckors fiske som komplement till bottengarnsfisket. 
Totala fångsten vitfisk under 2012 blev drygt 23 ton. Utfiskning fortsatte även under 2013 med 
främst bottengarn. Fisket 2013 påbörjades i april och fortsatte till och med september. Totala 
fångsten av vitfisk blev 11,4 ton. Under säsongen 2013 genomfördes även försök i avgränsade bas-
sänger i sjön. Det är för att få underlag för beslut om framtida metoder. Resultaten av dessa försök 
gav inga tydliga svar så nya bassängförsök utförs under 2014. Fiske med bottengarn har fortsatt 
under 2014 men mer intensivt från april till mitten av juli. Den totala fångsten av vitfisk med bot-
tengarn blev cirka fem ton. Resurser kommer även läggas på kartläggning av källorna till näringstill-
försel i samarbete med miljö- och hälsoskyddskontoren i nordostsektorn. 

Hagaskolan 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i slutet av 2013 i uppdrag att genomföra en förstudie för en ny 
skola med placering på tomt intill Vallentuna IP. Barn- och ungdomsnämnden har vid uppdragsge-
nomgång begärt att skolan ska dimensioneras för treparallellig F-9 samt en förskola för 80 barn. 
Förstudiearbetet genomfördes under vintern och våren 2014 och levererades i sin helhet till barn- 
och ungdomsnämndens arbetsutskott i juni 2014. Visst strategiskt förberedande arbete pågår under 
hösten i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut om projektets fortsättning. 

Förskola Karlavägen 

Produktion av en förskola om fem avdelningar i två plan av passivhusstandard är nu avslutad och 
förskolan Vintergatan har flyttat in. Efterbesiktning samt årstidsberoende markbesiktning pågår till 
och med oktober 2014. Prognosen visar att budget om 46,0 miljoner kronor hålls. 

Förskola Kragstadungen 

Produktion av en förskola om fem avdelningar på tomten Kragstadungen är nu avslutad och försko-
lan Kragstatrollet har flyttat in. Efterbesiktning samt årstidsberoende markbesiktning pågår till och 
med september 2014. Prognosen är att budget om 40,6 miljoner kronor hålls. 

Strix träningssärskola 

Under år 2012 togs en programhandling fram för flytt av Strix träningssärskola från Ormstaskolan 
till en tomt intill Hammarbacksskolan. Under första halvan av 2013 har materialet bearbetats ytter-
ligare för upphandling av nybyggnad. Kostnadsberäkningen av den planerade nybyggnaden var 
dock högre än vad barn- och ungdomsnämnden räknat med. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 
under vintern ett nytt uppdrag, att omarbeta framtaget program till en ny förstudie i syfte att 
minska projektkostnaden. Förstudiearbetet genomfördes under vintern och våren 2014 och levere-
rades i sin helhet till barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott i juni 2014. Projektet avvaktar nu 
beslut om projektets fortsättning från kommunfullmäktige i november. 

Energisparåtgärder 

Inom ramen för energisparbudgeten på tre miljoner kronor årligen finns i huvudsak fyra projekt 
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planerade. Installation av solceller på Granåsa förskola eller alternativ byggnad, förbättring med ny 
bergvärmeanläggning alternativt fjärrvärme för uppvärmningssystemet på Vallentuna IP, förbättrad 
återvinning och ventilation på Kårstaskolan samt byte av armaturer till LED på ett flertal objekt. 
Energianvändningen förväntas bli nio procent lägre på årsbasis på grund av den sällsynt varma 
vintern och oförändrad efter graddagskorrigering. 

Trygghetsboende 

Össebyhus AB bygger ett trygghetsboende med hyresrätter för 70+ seniorer på Fornminnesvägen 
bestående av 24 lägenheter. Lägenheterna är ettor och tvåor med kök och förråd, samt en gemen-
samhetslokal och utrymme för laddning av permobiler. Alla lägenheter har balkong. Till huset hör 
en liten parkliknande tomt med plats för odling och samvaro. Huset byggs i suterräng med fyra vå-
ningar, betongstomme och tegelfasad. Produktionen har nu kommit halvvägs, taket är tätt och fasa-
den börjar nu att muras upp, invändiga mellanväggar och installationer har påbörjats. Slutbesikt-
ning är beräknad till januari - april 2015. Prognosen visar att budget om 62 miljoner kronor hålls. 
Inflyttning är planerad till andra kvartalet år 2015. Lägenheterna kommer att förmedlas av Stock-
holms stads bostadsförmedling. 

Personalredovisning 

Personal 

 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Antal anställda 143 173 162 

Antal årsarbetare 161 167 156,5 

Medelålder (år) 42,5 47,0 47,4 

Medellön (tkr) 32,5 32,2 31,3 

Medianlön (tkr) 30,1 30,0 29,0 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 Mål 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar 
eller mer 

 84,9 % 51,8 % 55,5 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön     

Män  6,6 % 6,8 % 6,6 % 

Kvinnor  4,2 % 5,6 % 3,3 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder     

29 år och yngre  3,5 % 2,0 % 1,4 % 

30 - 49 år  2,4 % 4,3 % 4,7 % 

50 år och äldre  8,1 % 8,8 % 4,9 % 

Samtliga  5,1 % 6,2 % 4,5 % 

Personalomsättning % 

 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Helår 
2012 

  9,5 % 15,7 % 
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Jämställdhet och mångfald % 

 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Antal anställda, andel män 38 % 39 % 40,7 % 

Kommentarer till avvikelse personal 

Medarbetarenkät 2012 (indexform) 

Område Kommunen, totalt Infrastruktur, skydd m.m 

Motivation 82 80 

Ledarskap 79 76 

Styrning 81 77 

HME 81 78 

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

Måluppfyllelse nämndens mål 

Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att 
arbeta mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas 
även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har 
nått sitt mål. 

Sammanställning nämndens mål 

Nämndens mål 

Totalt antal: 8 

Antal uppnådda: 3 

Antal delvis uppnådda: 3 

Antal ej uppnådda: 2 

Barn- och ungdomsnämnden följer upp sin verksamhet mot åtta stycken mål. 

Av de två målen som ligger under "ej uppnådda" är ett mål rödmarkerat och det andra "streckat". 
Det "streckade" målet följs upp först efter årets slut och redovisas vid bokslutet. 

Kund/invånare 

Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommu-

nen levererar. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Målet mäts med hjälp av de enkäter som barn- och ungdomsförvaltningen utför varje år. Årets en-
käter gick till elever i årskurs 5 och 8 och vårdnadshavare med barn i familjedaghem, förskola och 
årskurs 2, 5 och 8. Indikatorn "Andelen elever i åk 2 i Vallentuna som är nöjda med sin skola " sak-
nar mätverktyg. 

När det gäller andelen elever som är nöjda med sin skola så finns det ingen säkerställd skillnad mot 
föregående år. Andelen nöjda vårdnadshavare i förskola har ökat och andelen nöjda vårdnadshavare 
med barn i årskurs 5 och 8 har minskat. 
 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Andelen elever i åk 2 i Vallentuna som är nöjda med 
sin skola ska vara högre än föregående år. 

   

 
Andelen elever i åk 5 i Vallentuna som är nöjda med 
sin skola ska vara högre än föregående år. 

83 % minst 82 % 101 % 

 
Andelen elever i åk 8 i Vallentuna som är nöjda med 
sin skola ska vara högre än föregående år. 

73 % minst 79 % 92 % 

 

Andelen vårdnadshavare till barn i förskola i Vallen-
tuna som är nöjda med verksamheten ska vara högre 
än föregående år. 

94 % minst 91 % 103 % 
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 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 

Andelen vårdnadshavare till barn i förskoleklass i 
Vallentuna som är nöjda med verksamheten ska vara 
högre än föregående år. 

87 % minst 92 % 95 % 

 

Andelen vårdnadshavare till barn i fritidshem i Vallen-
tuna som är nöjda med verksamheten ska vara högre 
än föregående år. 

76 % minst 78 % 97 % 

 

Andelen vårdnadshavare till barn i grundskola åk 2 i 
Vallentuna som är nöjda med verksamheten ska vara 
högre än föregående år. 

89 % minst 90 % 99 % 

 

Andelen vårdnadshavare till barn i grundskola åk 5 i 
Vallentuna som är nöjda med verksamheten ska vara 
högre än föregående år. 

73 % minst 85 % 86 % 

 

Andelen vårdnadshavare till barn i grundskola åk 8 i 
Vallentuna som är nöjda med verksamheten ska vara 
högre än föregående år. 

72 % minst 84 % 86 % 

Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, 

grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stöd- och omsorgsverksamheter. 

 Uppnått 

Kommentar 

Årets enkäter visar att 92 procent bland vårdnadshavarna med barn i familjedaghem, förskola, för-
skoleklass och årskurs 2, 5 och 8 anser att deras barn går i den förskola/skola som de önskar. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Minst 90 % av vårdnadshavarna anser att deras barn 
går i den förskola/grundskola som de önskar. 

92 % minst 90 % 102 % 

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

smidigt att få sitt ärende behandlat. 

 Uppnått 

Kommentar 

Kommunen visar kontinuerligt lediga platser på respektive förskola. Via Vallentuna kommuns 
webbplats kan invånarna ta del av statistik och prognoser gällande platstillgång på samtliga försko-
lor i kommunen. Medborgarna kan också jämföra kommunens grundskolor med varandra på hem-
sidan. Vallentuna klarar den kommunala förskolegarantin. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Vårdnadshavare erbjuds plats vid önskad tidpunkt, 
senast inom 4 månader. 

Ja   

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

Sveriges skolor. 

 Delvis uppnått 
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Kommentar 

Enligt senaste Öppna jämförelser från SKL (april 2014) så hamnar Vallentuna på plats 141 när det 
gäller det sammanvägda resultatet. Gällande andelen elever som når målen respektive genomsnitt-
ligt meritvärde hamnar Vallentuna på plats 159 respektive 184. 

Preliminära siffror visar att Vallentunas meritvärde är 223 för läsåret 2013/14. Dock har beräkning-
en ändrats och siffran är inte jämförbar med tidigare år. Andelen elever som får minst godkänt i alla 
ämnen är preliminärt 79 procent. Skolverket publicerar inte längre ett SALSA-värde för kommunen 
totalt utan enbart per skola. Därför saknas målvärden för dessa indikatorer. 

I åk 6 uppgick andelen F-betyg till 3,6 procent i terminsbetyget enligt preliminära siffror. I årskur-
serna 6-9 uppgick andelen A-E-betyg till 92,3 procent. Det är problematiskt att få fram motsvarande 
siffra för terminsbetyg för föregående år. På grund av den höga osäkerheten utelämnas därför ett 
jämförelsevärde. Terminsbetygen för läsåret 2014/15 kommer dock att kunna jämföras med dessa 
siffror. 

Gällande nationella prov i matematik visar de preliminära siffrorna att jämfört med föregående år 
har resultatet minskat i åk 3, i åk 6 är det på samma nivå och ökat i åk 9. 

När det gäller enkätfrågorna till årskurs 5 och 8 visar de flesta resultaten att det inte finns någon 
statistisk skillnad mot föregående år. I årskurs 5 har dock andelen elever som tycker att lärarna talar 
om för dem när de lyckats bra minskat från 89 % till 82 %. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
2014 Vallentunas grundskolor tillhör de 60 bästa 
kommunerna enligt senaste Öppna jämförelser. 

Rank 141 Rank 60 43 % 

 
2015 Vallentunas grundskolor tillhör de 45 bästa 
kommunerna enligt senaste Öppna jämförelser. 

   

 
2016 Vallentunas grundskolor tillhör de 30 bästa 
kommunerna enligt senaste Öppna jämförelser. 

   

 

Meritvärdet för årskurs 9 ska vara högre än det för-
väntade värdet för Vallentuna enligt Skolverkets 
mätning (Salsa). 

223   

 

Andelen elever som går ut grundskolan med minst 
betyget godkänt i alla ämnen ska vara högre än det 
förväntade värdet för Vallentuna enligt Skolverkets 
mätning (Salsa). 

79 %   

 
Betygen ska vara högre än förväntat värde enligt 
Skolverkets SALSA-mätning. 

   

 Andelen elever i åk 6 med betyget F ska minska. 3,6 %   

 Andel elever med betyget E-A ska öka. 92,3%   

 
Andelen elever som når minst godkänt på de nation-
ella proven i matematik i åk 3 ska öka. 

61% minst 67% 91 % 

 
Andelen elever som når minst godkänt på de nation-
ella proven i matematik i åk 6 ska öka. 

91 % minst 93 % 98 % 

 
Andelen elever som når minst godkänt på de nation-
ella proven i matematik i åk 9 ska öka. 

92 % minst 87 % 106 % 

 
Andel behöriga förskollärare, lärare och fritidspeda-
goger ska öka. 

   

 
Andelen elever som tycker att lärarna gör lektionerna 
intressanta ska öka. 

69 % minst 71 % 97 % 

 
Andelen elever i åk 5 som tycker att skolarbetet gör 
dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer ska öka. 

63 % minst 67 % 94 % 
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 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Andelen elever i åk 8 som tycker att skolarbetet gör 
dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer ska öka. 

37 % minst 44 % 84 % 

 
Andelen elever i åk 5 som tycker att lärarna talar om 
för dem när de lyckats bra ska öka. 

82 % minst 90 % 91 % 

 
Andelen elever i åk 8 som tycker att lärarna talar om 
för dem när de lyckats bra ska öka. 

74 % minst 77 % 96 % 

 
Antal förskolor som har och arbetar efter en mate-
matikplan ska öka. 

   

 
För varje fritidshem finns det mål och planer för den 
pedagogiska verksamheten. 

1   

God ekonomisk hushållning 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. 

 Ej uppnått 

Kommentar 

Utav femton resultatenheter har åtta stycken en balanserad ekonomi, några har även skapat ett 
överskott. Av de tio grundskolorna går fem stycken med negativa siffror 2014. De resultatenheter 
som inte har sin ekonomi i balans arbetar med sin organisation och med förändring av sina lokaler 
för att komma i balans. Höjningen av skolpeng som gjordes inför höstterminen 20104 ger skolorna 
en bättre förutsättning inför 2015 även om många skolor fortfarande inte har nått balans. 

I senaste rapporten Öppna jämförelser från SKL (april 2014) anges Ekerö, Knivsta, Kävlinge och 
Staffanstorp som jämförbara kommuner till Vallentuna gällande folkmängd, SALSA, mediannetto-
inkomst och standardkostnad. Bland dessa kommuner hade Vallentuna den högsta kostnaden per 
betygspoäng med 422 kr. Näst efter kom Knivsta med 394 kr och lägst hade Kävlinge med 334 kr. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Positivt ekonomiskt resultat.    

 
Kostnad per betygspoäng lägre än jämförbara kom-
muner. 

422 kr 393 kr 93 % 

Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar 

mesta möjliga nytta för kunder/invånare. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Processen för rekrytering utvecklas regelbundet inom kommunen. 

Den senaste personalstatistiken är från oktober 2013 och avser läsåret 2013/2014. Statistiken visar 
att andelen årsanställda med pedagogisk högskoleutbildning inom förskola, grundskola och fritids-
hem i stort sett är densamma som året innan. Inom fritidshem uppgår andelen till 21 procent, för-
skola 30 procent och grundskola 83 procent. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen. Ja   

 Andel behöriga fritidspedagoger ska öka 21 % minst 22 % 95 % 
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 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Andel behöriga lärare ska öka 819,5 % minst 

822,6 % 
100 % 

 Andel utbildade förskollärare ska öka    

Tillväxt och utveckling 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god plane-

ring av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. 

 Uppnått 

Kommentar 

Kommunen visar kontinuerligt lediga platser på respektive förskola. Via Vallentuna kommuns 
webbplats kan invånarna ta del av statistik och prognoser gällande platstillgång på samtliga försko-
lor i kommunen. Vallentuna klarar den kommunala garantin. 

Eleverna får i stort sett sina förstahandsval tillgodosedda inom grundskolan och i förskolan klarar 
Vallentuna kommun den kommunala förskolegarantin. 

I år har dock ombyggnation på Lovisedalsskolan och Ormstaskolan medfört att omflyttningar har 
skett och i vissa fall har man inte fått sitt förstahandsval av skolplacering. 

Det finns idag inget sätt att göra exakta mätningar på detta i verksamhetssystemet. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Vårdnadshavare erbjuds plats vid önskad tidpunkt, 
senast inom 4 månader. 

Ja   

 
Andel elever som får sitt förstahandsval av grund-
skola. 

Delvis 
uppnått 

  

Energi och miljö 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lös-

ningar för miljö och energi. 

 Ingen 

Kommentar 

Matavfallet mäts per helår och beskrivs i bokslutet. Matavfallet per år och barn har sjunkit de sen-
aste åren. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Mängden matavfall ska vara lägre än föregående år.    
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Styrkort 

Verksamhetsmått 

Mått Mål 2014 
Prognos 

2014 
Utfall 

perioden 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Läskunnighet åk 2   75 % 79 % 80 % 

Godkänt Nationella prov åk 3 Ma ≥67 %  prel 61 % 66 % 70 % 

Godkänt Nationella prov åk 6 Ma ≥93 %  prel 91 % 94 % 80 % 

Meritvärde åk 9   prel 223* 206 211 

Gy-behörighet åk 9 yrkesprogram   prel 89 % 89 % 91 % 

Gy-behörighet åk 9 högsk-förbered.   prel 87 % 88 % 89 % 

Godkänt totalt åk 9   prel 79 % 76 % 80 % 

Personaltäthet alla förskolor barn/årsarb   5,5 5,8 5,7 

Personaltäthet skola, elever per lärare   12,9 12,2 12,5 

Andel behöriga lärare grundskola   80 % 81 % 86 % 

*Ändrad beräkning av meritvärde fr.o.m. vt-2014. Ej jämförbart med tidigare år. 

Ekonomisk uppföljning (tkr) 

Mått 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2014 

Avvikelse 
prognos 

2014 

Avvikelse 
2013 

Avvikelse 
2012 

Barn- och ungdomsnämnden -1 725 128 732 500 2 191 -2 850 

BUN resultatenheter 1 116 0 -1 650 -3 321 -6 448 

Skolpeng och vårdnadsbidrag 0 534 566 -503 3 146 5 363 

Invånare/kund 

Mått Mål 2014 
Utfall 
2014 

Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Elever i åk 5 + 8 nöjda med verksamheten 81 % 78 % 80 % 74 % 

Barn i åk 2 som trivs på fritidshemmet  u.s. 87 % 81 % 

Nöjda vårdnadshavare förskola 91 % 94 % 90 % 87 % 

Nöjda vårdnadshavare grundskola 88 % 82 % 87 % 81 % 

Nöjda vårdnadshavare fritidshem 78 % 76 % 77 % 76 % 

Medarbetare 

Mått Mål 2014 
Perioden 

2014 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Sjukfrånvaro  6,6 % 6,6 % 6,0 % 

Könsfördelning, andel män  15 % 14 % 15 % 
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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Barn- och ungdomsnämndens budget består av en budgetram omfattande 128,7 mnkr, 14 resulta-
tenheter som är intäktsfinansierade och budget för skolpeng som omfattar 534,6 mnkr. Budgeten 
för statsbidraget maxtaxa och föräldraavgifterna ligger inom skolpeng. 

Den fasta ramens prognos är ett överskott på 500 tkr. För de 14 resultatenheterna är prognosen ett 
samlat underskott på 1 650 tkr. Prognosen för skolpeng är nu ett underskott på 503 tkr för 2014. 
Prognosen är uppdaterad med nya barn- och elevsiffror från befolkningsprognos 2014 och utfall på 
barn och elever fram till och med oktober. 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2014 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2013 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2013 

TOTALT          

K 133 732 87 383  133 232  142 352 90 636  141 055 

I -5 000 -3 738  -5 000  -5 747 -3 958  -6 641 

N 128 732 83 645 65 % 128 232 500 136 605 86 677 63 % 134 414 

Övergripande kommunalt BUN förvaltningsledning, kvalité     

K 8 482 5 254    12 373 6 491  10 632 

I 0     0 -196  -126 

N 8 482 5 254 62 % 7 982 500 12 373 6 295 51 % 10 505 

Övergripande kommunalt, skolskjuts, peng och admin  

K 15 910 10 480    10 608 6 382  10 485 

I 0 -140    0 0  0 

N 15 910 10 340 65 % 15 910 0 10 608 6 382 60 % 10 485 

Strukturbidrag  

K 12 000 8 170    24 187 15 859  23 788 

I 0 -25    0 -49  -73 

N 12 000 8 145 68 % 12 000 0 24 187 15 810 65 % 23 714 

Resurscentrum exkl. tilläggsbelopp  

K 23 340 14 656    23 508 16 032  24 446 

I -3 000 -2 369    -3 740 -2 777  -4 694 

N 20 340 12 288 60 % 20 340 0 19 768 13 255 67 % 19 752 

Tilläggsbelopp  

K 74 000 48 823    71 676 45 872  71 705 

I -2 000 -1 205    -2 007 -937  -1 747 

N 72 000 47 619 66 % 72 000 0 69 669 44 935 64 % 69 958 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 
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Kommentarer till avvikelse  

Övergripande kommunalt innehåller nämndsadministration, kvalitet och utveckling, skolskjutsar, 
administration av föräldraavgifter, allmänt elevstöd inom resurscentrum, hantering av tilläggspeng 
och övrig myndighetsutövning. 

Inom förvaltningskontoret förväntas ett överskott mot budget på 500 tkr på grund av att tillsättning 
av nya tjänster inte får helårseffekt. 

Det finns en fortsatt osäkerhet för att budgeten för tilläggsbelopp inte kommer att räcka. Besluten 
om tilläggsbelopp för höstterminen är inte helt klara och det tillkommer dessutom elever under 
hösten. 

Barn- och ungdomsnämndens fasta ram hade med sig ett underskott från 2012 på 2 725 tkr. Bokslu-
tet 2013 gav ett överskott på 2 191 tkr varav 1 000 tkr överfördes. Nämnden har alltså fortsatt med 
sig ett underskott på 1 725 tkr. 
 

BUN resultatenheter 

Tk
r 

Sparande 
i eget 

kapital 

Budget 
2014 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
avvikelse 

2014 

Budget 
2013 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2013 

 
Samlat 
över-
skott 

        

K  503 924 337 262 67 %  493 138 330 491 67 % 503 220 

I  -503 924 -335 923 67 %  -493 138 -328 899 67 % -499 899 

N 1 116 0 1 339  -1 650 0 1 592  3 321 

634 BUF-kontoret pengfinansierad     

K  9 988 4 804 48 %  9 650 4 855 50 % 7 148 

I  -9 988 -6 474 65 %  -9 650 -6 502 67 % -9 835 

N 4 304 0 -1 670  1 800 0 -1 647  -2 687 

636 Kostchef     

K  32 813 22 505 69 %  33 480 22 877 68 % 37 201 

I  -32 813 -23 541 72 %  -33 480 -23 465 70 % -37 097 

N 1 079 0 -1 036  250 0 -588  104 

639 Bällstabergsskolan     

K  53 667 34 471 64 %  51 167 33 745 66 % 51 893 

I  -53 667 -34 544 64 %  -51 167 -34 511 67 % -52 360 

N -109 0 -73  0 0 -766  -467 

640 Ekebyskolan     

K  46 952 31 340 67 %  45 760 31 646 69 % 47 736 

I  -46 952 -31 569 67 %  -45 760 -30 448 67 % -46 323 

N -2 936 0 -230  0 0 1 198  1 413 

641 Gustav Vasaskolan     

K  28 455 18 962 67 %  26 798 17 811 66 % 27 256 

I  -28 455 -19 248 68 %  -26 798 -18 335 68 % -27 448 

N -118 0 -285  150 0 -524  -192 
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Tk
r 

Sparande 
i eget 

kapital 

Budget 
2014 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
avvikelse 

2014 

Budget 
2013 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2013 

642 Hammarbacksskolan     

K  45 793 29 277 64 %  37 191 24 063 65 % 39 948 

I  -45 793 -30 144 66 %  -37 191 -25 095 67 % -40 600 

N 1 998 0 -867  300 0 -1 032  -652 

643 Hjälmstaskolan     

K  23 552 16 746 71 %  24 626 17 568 71 % 25 601 

I  -23 552 -16 036 68 %  -24 626 -16 366 66 % -24 353 

N -2 995 0 710  -700 0 1 202  1 248 

644 Karbyskolan     

K  37 907 26 117 69 %  39 920 26 703 67 % 39 661 

I  -37 907 -24 988 66 %  -39 920 -26 234 66 % -38 746 

N -1 870 0 1 129  -950 0 469  915 

645 Karlbergsskolan     

K  33 254 22 776 68 %  34 057 22 739 67 % 33 889 

I  -33 254 -23 277 70 %  -34 057 -22 313 66 % -33 207 

N 2 449 0 -502  300 0 426  682 

646 Kårstaskolan     

K  18 043 12 653 70 %  16 488 10 631 64 % 16 513 

I  -18 043 -12 019 67 %  -16 488 -10 261 62 % -16 328 

N -896 0 635  -650 0 370  184 

647 Lovisedalsskolan     

K  58 065 39 075 67 %  53 819 37 646 70 % 57 199 

I  -58 065 -37 993 65 %  -53 819 -35 896 67 % -54 954 

N -281 0 1 082  -300 0 1 750  2 245 

648 Ormstaskolan     

K  55 750 38 174 68 %  55 986 37 827 68 % 56 837 

I  -55 750 -37 045 66 %  -55 986 -37 342 67 % -56 172 

N -520 0 1 129  -750 0 485  664 

649 RC skolverksamheter     

K  52 075 34 871 67 %  56 258 36 732 65 % 54 044 

I  -52 075 -33 753 65 %  -56 258 -37 056 66 % -54 707 

N 1 751 0 1 118  -950 0 -324  -662 

653 Optimus     

K  7 610 5 137 67 %  7 938 5 649 71 % 8 294 

I  -7 610 -4 906 64 %  -7 938 -5 074 64 % -7 768 

N -740 0 231  -150 0 575  526 
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Tk
r 

Sparande 
i eget 

kapital 

Budget 
2014 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
avvikelse 

2014 

Budget 
2013 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2013 

654 SYV-organisation      OBS: halvårs-
budget 

K  1 205 355 29 %      

I  -1 205 -386 32 %      

N  0 -31  0     

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto 

Kommentarer till avvikelse BUN resultatenheter 

Skolpengshöjningen som beslutades i juni hjälper upp skolornas resultat men för några skolor 
kommer det inte att leda till ekonomisk balans 2014. Dessa skolor får arbeta vidare mot en balanse-
rad ekonomi men går ändå in i 2015 med mycket bättre förutsättning att skapa en ekonomi i balans 
och samtidigt leva upp till skollagens krav än tidigare. 

Karbyskolan har fortsatt färre elever och är nu en smal F-9 skola på landet. Detta påverkar skolans 
möjligheter till rekrytering negativt och även möjligheten att skapa en organisation med samman-
hållna tjänster och rätt lärarbehörighet. Viss lokaleffektivisering har skett, dock inte kring förskolan 
som önskat. Förskolan är lokalmässigt spridd på tre ställen vilket försvårar en effektiv användning 
av personalresurser. 

Ormstaskolan arbetar för att komma iordning efter branden i våras, De har utlägg för nyinköp som 
till viss del kommer att ersättas av försäkringsbolaget så småningom. Skolan har en förskoleklass 
mindre än tidigare på grund av beslutet om avvecklingen av "Valhall" och förändringen av skolom-
råden i kommunen, dessutom svårigheter att anpassa förskolan och familjedaghemmet så att eko-
nomin balanserar. 

Kårstaskolan är en glesbygdsskola med under 100 elever och ett fåtal elever i årskurs sex. Skolan 
har just nu förhållandevis många elever med behov av extra stöd och i en liten organisation är det 
svårt att ge utrymme för extrainsatser utan att utöka tjänsterna. Skolan har mycket större yta/elev 
än de andra skolorna. 

Hjälmstaskolan arbetar vidare med sina lokaler och sin organisation, ekonomin är i fokus och man 
bedriver ett arbete för att bli mer attraktiv. Skolan är på väg mot en balanserad ekonomi men det 
kommer att ta upp till två år att nå dit. 

Lovisedalsskolan kommer att gå med ett mindre underskott 2014 men vänder sedan sin ekonomi till 
balans under nästa år. 

Optimus/förberedelseklassen har färre elever under höstterminen. Detta kommer att generera ett 
underskott då det är svårt att ställa om organisationen på kort tid. 

Den totala prognosen för resultatenheterna blir minus 1 650 tkr för 2014. 
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Skolpeng 

Tk
r 

Budget 
2014 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 

2014 

Prognos 
avvi-
kelse 
2014 

Budget 
2013 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2013 

K 606 216 402 520  604 712  579 795 385 267  576 914 

I -71 650 -47 304  -69 643  -71 285 -47 181  -71 549 

N 534 566 355 215 66 % 535 069 -503 508 510 338 086 66 % 505 364 

Förskola       

K 220 234 147 679    217 159 145 388  214 180 

I -8 900 -6 570    -9 050 -6 176  -9 961 

N 211 334 141 110 67 % 206 814 4 520 208 109 139 213 67 % 204 218 

Pedagogisk omsorg       

K 6 765 4 202    6 115 4 475  6 643 

I -400 -178    -180 -290  -424 

N 6 365 4 024 63 % 5 660 705 5 935 4 185 71 % 6 219 

Grundskola       

K 279 347 186 464    258 959 172 824  260 145 

I -5 730 -4 262    -6 680 -3 652  -5 782 

N 273 617 182 202 67 % 278 065 -4 448 252 279 169 172 67 % 254 363 

Förskoleklass / 6-åringar       

K 30 512 19 699    29 160 18 911  28 674 

I -960 -696    -200 -840  -1 007 

N 29 552 19 003 64 % 28 999 554 28 960 18 071 62 % 27 667 

Fritidshem       

K 68 469 44 010    67 502 43 387  66 871 

I -700 -446    -860 -416  -768 

N 67 769 43 564 64 % 67 847 -78 66 642 42 971 64 % 66 103 

Statsbidrag       

K 0     0    

I -17 100 -10 700    -17 012 -11 324  -16 986 

N -17 100 -10 700 63 % -16 050 -1 050 -17 012 -11 324 67 % -16 986 

Föräldraavgifter       

K 0 8    0 25  63 

I -37 860 -24 453    -37 303 -24 484  -36 620 

N -37 860 -24 445 65 % -36 903 -957 -37 303 -24 459 66 % -36 557 

Vårdnadsbidrag       

K 889 458    900 258  338 

I 0     0    

N 889 458 51 % 639 250 900 258 29 % 338 
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Kommentarer till avvikelser skolpeng 

Budgeten för skolpeng som i grunden bygger på befolkningsprognos 2013 (BFP13) är uppdaterad 
med utfall på barn och elever fram till och med juni. Dessutom är höstterminens barn och elevantal 
uppdaterad med utfall barn och elever till och med oktober. Utfallet på barn och elever till och med 
oktober är lägre än den nya befolkningsprognosen (BFP14) som gäller sedan maj. 

Skolpengen för åk 1-5 och åk 6-9 är höjd efter ett beslut i KF i juni. Överskottet på framförallt de 
yngre barnen i förskola1-2 år täcker den beslutade ökningen av pengen till skoleleverna, detta på 
grund av att de yngre förskolebarnen är färre än i ursprungsprognosen. 

Prognosen för statsbidraget maxtaxa och maxtaxa kvalite är ett minus på 1 050 tkr till följd av för-
ändringar i det kommunala utjämningssystemet. 

Prognosen för föräldraavgifter är också uppdaterad efter den nya reviderade BFP14 och eftersom 
det är färre barn i förskola och pedagogisk omsorg så blir intäkterna lägre. 

Utbetalning av vårdnadsbidraget har ökat något under årets första åtta månader och beräknas nu ge 
ett överskott på cirka 250 tkr. 

Den totala prognosen för skolpeng, statsbidrag, föräldraintäkter och vårdnadsbidrag blir då ett to-
talt underskott på drygt 500 tkr för 2014. 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
Budget 

2014 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2014 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (tkr) 14 041 3 217  14 041 0 

Lokaleffektivisering av 
Hjälmstaskolan 

7 876 2 990 
 7 876 0 

Duschar i grundskolor 2 165 58  2 165 0 

Årligt investeringsanslag 4 000 169  4 000 0 

      

Kommentarer till avvikelse investeringar 

Lokaleffektivisering av Hjälmstaskolan fortgår inom projektet och kommer att faktureras i 
slutet av året. 

Duschar i grundskolorna innebär ombyggnation så att duscharna avdelas från varandra. Under 
2014 är ombyggnation av duschar på Hammarbacksskolan, Ekebyskolan, Kårstaskolan, Karbysko-
lan (de delar som inte färdigställdes 2013) beställda. 

Den årliga investeringspotten innefattar 2014 följande: 

Smärre anpassningar på Lindholmens förskola, Atlasskolan och Optimus/förberedelseklassen som 
till viss del är klara och fakturerade. 

Ytterligare mindre anpassningar på Karlbergsskolan och Karbyskolan. 

Hjälmstaskolan kompletteras efter lokaleffektivisering (se eget projekt). 

Lovisedalsskolan gör en mindre anpassning för omflyttning inom skolan av förskola/skola. 

Hammarbacksskolans NO-delar byggs om för att fungera för de antal elever man nu har. 

Köket på Ormstaskolan förnyas tills vidare för att kunna fungera under Ormstaskolans livslängd. 

Ekebyskolan verksamhetsanpassas när förskolan Norrskenet lämnar och byter lokal. 
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Personalredovisning 

Personal 

 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Antal anställda 767 753 783 

Antal årsarbetare 726 715 740 

Medelålder (år) 45,8 46,6 46,7 

Medellön (tkr) 28,8 28,1 27,5 

Medianlön (tkr) 28,9 28,1 27,6 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 Mål 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar 
eller mer 

 54,4 44,8 41,9 

Sjukfrånvaro fördelad på kön     

Män  4,1 4,6 4,2 

Kvinnor  7,1 7,1 6,4 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder     

29 år och yngre  4,0 5,6 4,9 

30 - 49 år  7,4 7,0 5,4 

50 år och äldre  6,5 6,6 7,2 

Samtliga  6,6 6,6 6,0 

Personalomsättning % 

 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Helår 
2012 

  13,0 11,7 

Jämställdhet och mångfald % 

 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Antal anställda, andel män 15 14 15 

Kommentarer till avvikelse personal 

Medarbetarenkät 2012 (indexform) 

Område Kommunen, totalt Förskola Grundskola 

Motivation 82 82 82 

Ledarskap 79 80 78 

Styrning 81 85 80 

HME 81 83 80 
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Utbildningsnämnden 

Måluppfyllelse nämndens mål 

Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att 
arbeta mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas 
även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har 
nått sitt mål. 

Sammanställning nämndens mål 

Nämndens mål 

Totalt antal: 17 

Antal uppnådda: 2 

Antal delvis uppnådda: 10 

Antal ej uppnådda: 5 

Utbildningsnämnden följer upp sin verksamhet mot 17 stycken mål. 

De fem mål som står som "ej uppnådda" är inte mätbara vid denna tertialuppföljning. De rapporter 
som statistiken hämtas från presenteras antingen under hösten eller vid årets slut och redovisas 
således i årsbokslutet. 

Kund/invånare 

Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommu-

nen levererar. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Indikatorerna till detta mål bygger på två enkäter. Under 2014 kommer en av dessa, den till gymna-
siet åk 1, ej att genomföras på grund av tidigare låg svarsfrekvens. Därför finns det bara utfall för en 
indikator. 

Eleverna i gymnasiet åk 2 har svarat på en gemensam enkät som Kommunförbundet Stockholms 
Län genomför. I den angav 79 procent av de svarande att de kunde rekommendera sitt gymnasie-
program och sin skola till andra elever. Detta resultat ligger över genomsnittet för Stockholms län 
men under det angivna målvärdet på 85 procent. I Stockholms län var det 70 procent som kunde 
rekommendera sin skola och 75 procent sitt gymnasieprogram. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Minst 85 % av eleverna i åk 1 vid Vallentuna gymna-
sium är nöjda med verksamheten. 

 minst 85 %  

 
Minst 85 % av eleverna i åk 2 vid Vallentuna gymna-
sium är nöjda med verksamheten. 

79 % minst 85 % 93 % 

Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, 

grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stöd- och omsorgsverksamheter. 

 Uppnått 
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Kommentar 

Vallentuna gymnasium ingår i samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län. 
Eleverna kan fritt söka gymnasieutbildningar i alla kommuner. Därtill kan eleverna fritt söka till 
fristående gymnasieskolor. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Vallentuna kommun ingår i samverkansavtalet för 
kommunala gymnasieskolor i Stockholms län. 

Ja   

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

smidigt att få sitt ärende behandlat. 

 Ingen 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Tid från beslut till verkställighet, stickprov.    

Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val för våra och andra kommuners ele-

ver. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Målet mäts med fem indikatorer. Resultatet för den första indikatorn, eleverna vid Vallentuna gym-
nasium är nöjda med verksamheten, redovisas i mål 1.1.1, uppdelat på år 1 och åk 2. Den tredje indi-
katorn, andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden, redovisas i årsbokslutet. 

Vallentuna gymnasium erbjuder flera olika gymnasieprogram, exempelvis fordons- och transport-
programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. I årskurs 8 anger dock endast 14 procent att de 
känner till Vallentuna gymnasiums programutbud. Den siffran är i nivå med föregående års resul-
tat. Av eleverna i gymnasiet åk 2 anger 79 procent att de är nöjda med verksamheten. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Eleverna vid Vallentuna gymnasium är nöjda med 
verksamheten 

   

 

Vallentuna gymnasium erbjuder flera olika gymnasie-
program, både yrkesprogram och högskoleförbered-
ande. 

Ja   

 

Andelen elever som är etablerade på arbetsmark-
naden eller i studier två år efter avslutad gymnasie-
utbildning är högre än genomsnittet i riket. 

   

 
Vallentuna gymnasium ska öka sin andel av det totala 
antalet gymnasieelever. 

20 % minst 23 % 87 % 

 
Minst 50 % av eleverna i årskurs 8 ska känna till Val-
lentuna gymnasiums programutbud. 

14 % minst 50 % 28 % 

Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Målet följs upp med enkäter till elever i gymnasiet. Enkäten till åk 1 genomförs dock inte under 2014 



Delårsrapport januari-augusti – samtliga nämnder 41(102) 

på grund av låg svarsfrekvens under tidigare år. Enkäten till åk 2 genomfördes av Kommunförbun-
det Stockholms län (KSL) i början av året. 

Bland eleverna i gymnasiet åk 2 anger 90 procent att de känner sig trygga på sin skola. Knappt hälf-
ten av de svarande, 49 procent, upplever att det är arbetsro på lektionerna. Båda dessa värden ligger 
under respektive målvärde. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Minst 95 % av elever i åk 1 vid Vallentuna gymnasium 
känner sig nöjda med skolans arbete mot mobbing. 

 minst 95 %  

 
Minst 95 % av elever i åk 2 vid Vallentuna gymnasium 
känner sig trygga på sin skola. 

90 % minst 95 % 95 % 

 
Andelen elever i åk 2 som upplever att det är ar-
betsro ska öka jämfört med föregående år. 

49 % minst 54 % 91 % 

Elever ska erbjudas en stimulerande lärmiljö 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

I enkäten till gymnasiet åk 2 anger 53 procent att undervisningen motiverar dem att vilja lära mera. 
Förra året var motsvarande siffra 65 procent. 

Elever erbjuds vid behov kompensatoriska hjälpmedel enligt Skoldatateket. 

Statistik från Skolverket visar att andelen årsarbetare vid Vallentuna gymnasium med pedagogisk 
högskoleutbildning uppgick till 85 procent för läsåret 2013/2014. Det är en ökning från 77 procent 
föregående läsår. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 

Minst 80 % av eleverna i åk 2 vid Vallentuna gymna-
sium upplever att de stimuleras till utveckling och 
lärande. 

53 % minst 80 % 66 % 

 
Elever ska vid behov erbjudas kompensatoriska 
hjälpmedel. 

Ja   

 Andel behöriga lärare ska öka. 85 % minst 78 % 109 % 

God vägledning inför framtida studier och yrkesval. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

I enkäten till gymnasiet åk 2 ställs endast frågan om eleverna får information och vägledning inför 
studier och arbete efter gymnasiet, inte om de är nöjda med den. Av de svarande anger 59 procent 
att de får information och vägledning. 

Resultat för de två andra indikatorerna redovisas i årsbokslutet. 
 
 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 

Minst 70 % av eleverna i årskurs 2 är nöjda med den 
information och vägledning som de får genom skolan 
inför framtida studier och yrkesval. 

59 % minst 70 % 84 % 
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 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 

Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden 
eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbild-
ning ska tillhöra den högsta tiondelen i riket. 

   

 

Andel elever som etablerat sig på arbetsmarknaden 
två år efter avslutad gymnasieutbildning ska fortsätta 
tillhöra den högsta tiondelen i riket. 

   

Hög andel elever som uppnår grundläggande behörighet för universitets- och högsko-

lestudier. 

 Ingen 

Kommentar 

Resultaten för dessa indikatorer redovisas i årsbokslutet. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 

Andelen elever från ett högskoleförberedande pro-
gram vid Vallentuna gymnasium som uppnått grund-
läggande behörighet för universitets- och högsko-
lestudier ska minst motsvara genomsnittet för riket. 

   

 

Andelen kommuninvånare som är 20 år och har 
grundläggande behörighet för universitets- och hög-
skolestudier ska minst motsvara genomsnittet för 
riket. 

   

Goda kunskapsresultat vid Vallentuna gymnasium. 

 Ingen 

Kommentar 

Resultat gällande betygspoäng publiceras vanligen i oktober/november. Resultat från gymnasiets 
nationella prov publiceras i november. Båda resultaten kommer att redovisas i årsbokslutet. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Betygspoäng per program i Vallentuna gymnasium 
ska minst motsvara genomsnittet för riket. 

   

 

Resultaten på de nationella ämnesproven ska minst 
motsvara genomsnittet för urvalet i den nationella 
insamlingen. 

   

Andelen elever som fullföljer utbildningen inom fyra år ska vara över riket. 

 Ingen 

Kommentar 

Resultaten för dessa indikatorer publiceras vanligtvis i oktober/november och kommer att redovisas 
i årsbokslutet. 
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 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 

Andelen elever vid Vallentuna gymnasium som full-
följt utbildningen inom fyra år ska minst motsvara 
genomsnittet för riket. 

   

 

Andelen elever folkbokförda i Vallentuna i gymnasie-
skola i Vallentuna, fristående gymnasieskola eller 
annan kommun, som fullföljt utbildningen inom fyra 
år ska minst motsvara genomsnittet för riket. 

   

Kommuninnevånare i åldersgruppen 16-20 år ska delta i organiserad verksamhet, stu-

dera, arbeta eller ha en praktikplats. 

 Ingen 

Kommentar 

Resultatet för denna indikator tas fram under september och redovisas i årsbokslutet. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 

Minst 95 % av kommuninnevånarna i åldersgruppen 
16-20 år ska delta i organiserad verksamhet, studera, 
arbeta eller ha en praktikplats. 

   

Mål för kunskapscenter nordost (KCNO)Vuxenstuderande har godkända kursbetyg. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Statistik från KCNO visar att 97 procent på den grundläggande vuxenutbildningen har godkända 
betyg. Motsvarande siffra för gymnasial vuxenutbildning är 86 procent. Alltså är målvärdet nått för 
en av indikatorerna gällande vårterminen 2014. 

Även om målvärdet inte är nått gällande gymnasial vuxenutbildning så har Vallentuna det högsta 
resultatet, genomsnittet för KCNO är 82 procent. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Mer än 95 % inom gyvux har godkända kursbetyg. 86 % minst 95 % 91 % 

 Mer än 90 %  inom gruvux har godkända kursbetyg. 97 % minst 90 % 108 % 

Vuxenstuderande är sammantaget nöjda med verksamheten på sin skola. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

I enkäten som har besvarats av studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning så 
finns det ingen specifik fråga om respondenten är nöjd med verksamheten på sin skola. Närliggande 
frågor är om man kan rekommendera sin skola till andra, 77 procent instämmer, och om man är 
nöjd med det utbud av vuxenutbildning som erbjuds genom KCNO, 84 procent instämmer. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Resultat från enkätundersökningar visar att mer än 
85 % är nöjda med verksamheten på sin skola. 
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Vuxenstuderande anser att KCNO sammantaget erbjuder god service 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

I likhet med föregående mål så återfinns inte en specifik fråga gällande om KCNO erbjuder god ser-
vice i den enkät som har genomförts. Närliggande frågor är om KCNO erbjuder sammanlagt den 
service jag efterfrågar, 61 procent instämmer, om webbansökan har fungerat bra, 61 procent in-
stämmer och om respondenten kan hitta den information den behöver på 
www.kunskapscentrumnordost.se, vilket 52 procent instämmer i. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Resultat från enkätundersökningar visar att mer än 
90 % anser att KCNO erbjuder god service. 

   

God ekonomisk hushållning 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Resultatenheten Vallentuna gymnasium visar ett underskott på ca 450 tkr efter åtta månader men 
beräknas ha en budget i balans vid årets slut. 

Resultat för kostnad per betygspoäng redovisas i årsbokslutet. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Positivt ekonomiskt resultat.    

 
Kostnad per betygspoäng lägre än jämförbara kom-
muner. 

   

Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar 

mesta möjliga nytta för kunder/invånare. 

 Uppnått 

Kommentar 

För indikatorn gällande ledarskapsutbildning saknas mätverktyg. 

Processen för rekrytering utvecklas regelbundet inom kommunen. 

Statistik från Skolverket visar att andelen årsarbetare vid Vallentuna gymnasium med pedagogisk 
högskoleutbildning uppgick till 85 procent läsåret 2013/2014. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 

90 % av verksamhetscheferna har under året deltagit 
i någon form av ledarskapsutveckling inom eller utan-
för kommunen. 

   

 Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen. Ja   

 
Andelen behöriga lärare vid Vallentuna gymnasium 
ska vara minst 85 %. 

85 % minst 85 % 100 % 
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Energi och miljö 

Utveckling av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösning-

ar för miljö och energi. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Vallentuna gymnasium arbetar enligt certifieringen. 

Kostnadsandelen ekologisk skolmat mäts vid slutet av året och jämföras med föregående år. Resul-
tatet redovisas i årsbokslutet. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Vallentuna gymnasium arbetar enligt ansökt certifie-
ring, grön flagg. 

Ja   

 
Kostnadsandelen ekologisk skolmat som serveras vid 
Vallentuna gymnasium ska öka. 

   

Styrkort 

Verksamhetsmått 

Mått Mål 2014 
Prognos 

2014 
Utfall 

perioden 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Antal elever i Vallentuna gymnasium   343 379 397 

varav externa   99 108 107 

Antal elever i fristående skolor   666 674 622 

Antal elever i andra kommuner och lands-
ting 

  371 362 370 

Antal elever i gymnasiesärskola   18 21 28 

KCNO Helårsstudieplatser gr.vux    23 25 

KCNO Helårsstudieplatser gy.vux    170 156 

KCNO Antal studerande SFI    243 245 

KCNO Betyg minst G gr.vux    84 % 83 % 

Invånare 20 år med fullföljd gy.utb    81 % 81 % 

Invånare 20 år högskolebehörighet    70 % 71 % 

Övergång till högskola inom 3 år    42 % 44 % 

Fullföljt gymnasieutbildn. inom 4 år    85 % 83 % 

Resultaten för de fyra verksamhetsmåtten gällande KCNO samt de fyra efterföljande verksamhetsmåtten redovisas alla i 
årsbokslutet.  
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Ekonomisk uppföljning (tkr) 

Mått 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2014 

Avvikelse 
prognos 

2014 

Avvikelse 
2013 

Avvikelse 
2012 

Utbildningsnämnden 3 905 29 163 0 18 805 

UN resultatenhet -1 364 0 0 277 -1 241 

Gymnasieskolpeng  121 403 -1 000 3 414 4 575 

Invånare/kund 

Mått Mål 2014 
Utfall 
2014 

Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Elever nöjda med verksamheten åk 2 85 % 79 % 77 % 74 % 

Elever trygga i skolan åk 2 95 % 90 % 89 % 89 % 

     

Medarbetare 

Mått Mål 2014 
Perioden 

2014 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Sjukfrånvaro  4,6 % 2,9 % 3,0 % 

Könsfördelning, andel män  43 % 44 % 41 % 
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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande knappt 29,2 mnkr, en resultaten-
het som är intäktsfinansierad och en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 121,4 mnkr och är 
volymstyrd. 

Prognosen för 2014 visar på ett nollresultat för fasta ramen. Osäkerheten kring om budgeten för 
tilläggspeng kommer att räcka kvarstår. Även för vuxenutbildningen finns det en oro för att budge-
ten inte kommer kunna hållas. 

Resultatenheten Vallentuna gymnasium visar ett underskott på ca 450 tkr efter åtta månader men 
beräknas visa ett nollresultat vid årets slut. 

Prognosen för gymnasieskolpengen ser ut att kunna bli ett underskott på 1 000 tkr. Prognosen är 
baserad på faktiskt antal elever för vårterminen samt att höstterminen är uppdaterad med siffror 
från den nya befolkningsprognosen 2014. 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2014 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2013 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2013 

TOTALT          

K 29 163 18 461  29 163 0 29 489 19 252  29 540 

I 0 0     0  -69 

N 29 163 18 461 63 % 29 163 0 29 489 19 252 65 % 29 471 

Utbildningsnämnden samt gymnasieintagningen i Sthlms län     

K 570 370  570 0 530 420  547 

I 0        0 

N 570 370 65 % 570 0 530 420 79 % 547 

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

 

K 6 313 3 813  6 313 0 6 300 4 205  6 487 

I 0     0   0 

N 6 313 3 813 60 % 6 313 0 6 300 4 205 67 % 6 487 

Tilläggsbelopp inom gymnasieskolan  

K 8 700 5 766  8 700 0 8 720 5 867  9 640 

I 0     0   0 

N 8 700 5 766 66 % 8 700 0 8 720 5 867 67 % 9 640 

Tilläggsbelopp och elevresor inom gymnasiesärskola samt sär-
vux 

 

K 5 880 3 649  5 880 0 6 469 3 552  5 861 

I 0     0   0 

N 5 880 3 649 62 % 5 880 0 6 469 3 552 55 % 5 861 
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Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2014 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2013 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2013 

Vuxenutbildning inom Kunskapscentrum Nordost  

K 7 700 4 863  7 700 0 7 470 5 208  7 006 

I 0     0   -69 

N 7 700 4 863 63 % 7 700 0 7 470 5 208 70 % 6 937 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentarer till avvikelse  

Prognosen för fasta ramen är en budget i balans för 2014. 

Utbildningsnämnden och antagningskostnaden ligger jämnt mot budget efter åtta månader. Kost-
naden för gymnasieantagningen har inkommit under vårterminen. 

Det finns en oro för att budgeten för tilläggsbelopp inom gymnasieskolan inte kommer att kunna 
hållas. Besluten om tilläggspeng för höstterminen är inte helt klara då elever fortfarande rör sig 
mellan program och skolor. 

Även för vuxenutbildningen KCNO finns det en oro för att budgeten inte kommer att kunna hållas. 
Prognosen efter åtta månader är en budget i balans för Vallentuna kommun men det befaras ett 
underskott för KCNO som helhet, beroende på hur omfördelningar av statsbidragen mellan kom-
munerna sker vid årets slut. 

Ingående värde på sparande i eget kapital är ett överskott på 3 905 tkr efter bokslutet 2013. 

UN resultatenhet 

Verksamhet 
(tkr) 

Ing. 
värde 

sparande 
i eget 

kapital 

Budget 
2014 

Bokfört 
perioden 

% 
Avvikelse 
mot bud-
get 2014 

Budget 
2013 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2013 

662 Vallentuna gymnasium     

K  44 841 30 299 68 % 0 44 403 31 306 71 
% 

47 046 

I  -44 841 -29 846 67 % 0 -44 403 -30 283 68 
% 

-47 323 

N -1 364 0 453  0 0 1 023  -277 

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto 

Kommentarer till avvikelse UN resultatenhet 

Utfallet efter åtta månader visar ett underskott på ca 450 tkr. Prognosen är att Vallentuna gymna-
sium kommer att ha en budget i balans vid årets slut. 

Under februari månad anpassades tjänstefördelningen till färre elever än budgeterat på hösttermi-
nen. Många visstidsanställda slutade i juni men det är en kvardröjande kostnadseffekt på lönerna 
under juli. 

Utfallsintäkterna för sommarmånaderna juli och augusti är beräknade efter antalet placerade elever 
per juni månad tillsammans med en uppräkning. Slutjustering sker under september. 

Ingående värde på sparande i eget kapital är minus 1 364 tkr efter bokslutet 2013. 
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Gymnasieskolpeng summering 

Tkr 
Budget 

2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2014 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 
2014 

Budget 
2013 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2013 

Gymnasieskolpeng summering     

K 124 403 81 878  126 103  129 089 80 292  126 462 

I -3 000 -2 658  -3 700  -3 000 -2 207  -3 788 

N 121 403 79 221 65 % 122 403 -1 000 126 089 78 085 62 % 122 674 

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto 

Kommentarer till avvikelse gymnasieskolpeng 

Prognosen för gymnasieskolpengen är baserad på tre variabler. Det faktiska antalet elever per pro-
gram för vårterminen 2014 (både som studerar i länet samt utanför), de slutgiltiga ansökningarna 
till gymnasiet årskurs 1 samt antalet elever i den nya befolkningsprognosen. 

Antalet elever i åldersgruppen 16-19 år var fler under vårterminen än de var i den gamla befolk-
ningsprognosen som budgeten bygger på, vilket har resulterat i att vårterminen kostade mer än vad 
som låg i budgeten. Prognosen för höstterminen är att antalet elever håller sig ganska väl i förhål-
lande till befolkningsprognosen. Dock kvarstår svårigheten med att elever kan röra på sig väldigt 
långt in på höstterminen, vilket skapar variationer i elevunderlag under terminens gång. Prognosen 
kan därför komma att förändras något. 

Den totala prognosen för 2014 ser ut att kunna bli ett underskott på 1 000 tkr. 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
Budget 

2014 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2014 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (tkr)      

Investeringar UN Vallentuna 
gymnasium 

500 61 
12 % 500 0 

      

Kommentarer till avvikelse investeringar 

I investeringsanslagen ligger en fortsatt komplettering av matsalsmöbler samt montering av dusch-
väggar på Vallentuna gymnasium. 
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Personalredovisning 

Personal 

 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Antal anställda 51 52 59 

Antal årsarbetare 49 51 58 

Medelålder (år) 45,2 45,8 46 

Medellön (tkr) 33,1 32,1 31,4 

Medianlön (tkr) 33,1 32,4 31,9 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 Mål 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar 
eller mer 

 51,8 58,6 53,1 

Sjukfrånvaro fördelad på kön     

Män  4,5 3,5 1,9 

Kvinnor  4,7 4,4 4,4 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder     

29 år och yngre  0,0 0,9 7,2 

30 - 49 år  3,2 4,7 3,5 

50 år och äldre  7,3 3,1 1,3 

Samtliga  4,6 4,0 3,0 

Personalomsättning % 

 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Helår 
2012 

Totalt  14,7 6,7 

Jämställdhet och mångfald % 

 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Antal anställda, andel män 43 44 41 

Kommentarer till avvikelse personal 

Medarbetarenkät 2012 (indexform) 

Område Kommunen, totalt Gymnasieskola 

Motivation 82 76 

Ledarskap 79 71 

Styrning 81 70 

HME 81 72 
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Fritidsnämnden 

Måluppfyllelse nämndens mål 

Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att 
arbeta mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas 
även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har 
nått sitt mål. 

Sammanställning nämndens mål 

Nämndens mål 

Totalt antal: 10 

Antal uppnådda: 2 

Antal delvis uppnådda: 8 

Antal ej uppnådda: 0 

Kund/invånare 

Besökare i våra verksamheter är nöjda med sitt besök, bemötande och utbud 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Kundenkäter är genomförda på Ungdomsenhetens bemannade anläggningar och kundnöjdheten är 
totalt sett uppfylld. Gällande enskild anläggning så ligger Café Haket strax under angiven målnivå 
90 procent kundnöjdhet. 

Idrotts- och friluftsenhetens enkäter gällande kundnöjdhet på Kvarnbadet är genomförd. Enkäten 
visar att 94 procent av kunderna är nöjda med servicen och utbudet. 

Enkät genomförs på Vallentuna IP under hösten 2014. 
 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Kundenkäter. (Minst 90 procent ska vara nöjda med 
sitt besök och bemötande.) 

Ja Ja Nej 

 
Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar-
Index (NMI). (Värden ska ligga över rikets snitt.) 

Ja Ja Ja 

Utveckla e-tjänster gällande lokalbokning och bidragshantering 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Från den första juli 2013 har kommunens föreningar möjlighet att ansluta sig till ApN (Aktivitets-
kort på Nätet), som väsentligt underlättar närvaroregistrering och ansökan om aktivitets- och hy-
resbidrag. Per sista augusti är 20 föreningar anslutna till ApN, av totalt cirka 40. 

Passagesystemen i Tellushallen och Karby Sporthall är nu kopplade till systemen FRI och RCO. 
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E-tjänst för lokalbokning är ej införd. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 

Andel föreningar som använder sig av närvarorappor-
tering/bidragsansökan på nätet. (2014 ska andelen 
vara 25 procent, 2015 - 50 procent och 2016 - 100 
procent.) 

Ja Ja Ja 

 

Antal lokaler med elektroniska lås/passersystem 
kopplade till bokningssystemet. (Årlig ökning av anta-
let under perioden.) 

Ja Ja Ja 

 
E-tjänst för lokalbokning införs under 2014. (E-
bokning är implementerad och i bruk.) 

Nej Ja Nej 

Kommunens anläggningar och verksamheter är attraktiva, tillgängliga och kända av 

kommunens invånare 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Idrotts- och friluftsenhetens enkäter gällande kundnöjdhet och anläggning på Kvarnbadet är ge-
nomförd. Motsvarande enkät genomförs på Vallentuna IP under hösten 2014. 
 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Antalet aktiviteter för funktionsnedsatta. (Årlig ök-
ning under perioden). 

Ja Ja Ja 

 
Kundenkäter. (Årlig ökning av värden gällande utbud, 
kvalitet och tillgänglighet.) 

Ja Ja Nej 

 
Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar-
Index (NMI). (Värden över rikets snitt.) 

Ja Ja Ja 

 
Antalet deltagare i nämndens aktiviteter för funkt-
ionsnedsatta (Årlig ökning under perioden.) 

Nej Ja Nej 

Fritidsnämndens samtliga verksamheter samarbetar med övriga berörda nämnder 

samt berörda myndigheter och organisationer för ungdomsgruppen 7-20. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Fritidsnämndens verksamheter och övriga berörda nämnder, myndigheter och organisationer sam-
verkar enligt Handlingsplanen för Tryggare Vallentuna 2012-2014 samt Överenskommelse om 
lokal brottsförebyggande samverkan. Under perioden har de båda reviderats för att ännu bättre 
stämma överens med de olika aktörernas aktuella verksamheter. En revidering av båda dokumenten 
kommer att ske inför perioden 2015-2017. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Nattvandringsstatistik. (Årlig ökning av andelen natt-
vandrare per kväll under perioden.) 

Ja Ja Ja 

 CAN-undersökning. (Värden över rikets snitt.) Nej Ja Nej 
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Under 2014 fokuserar fritidsnämnden särskilt på att skapa en meningsfull fritid för 

ungdomar och funktionsnedsatta. Fokus på ökat utbud och tillgänglighet. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Melodifestivalen hölls i Stockholm i maj och var en internationell final med inslag från ett antal 
europeiska länder. 

På Klubb Cosmos kommer tjejgrupper att starta, med fokus på att i gemenskap bygga upp själv-
känsla och självförtroende. Äventyrsraketen är ett projekt som syftar till att i skapandeprocess lära 
sig att tolka och förklara sina känslor. Önsketimmen, bakning, bowling, grillning är aktiviteter som 
fortsätter som tidigare. 

Dansen har återupptagits - nu på måndagar - under ledning av Clas Svanberg. Aktiviteten startade 
25 augusti på Mathiasgården. 

Under 2014 planeras en fotbollsaktivitet för personer med funktionsnedsättning i samarbete med 
Täby Tigers. Förhoppningen är att aktiviteten kan hållas under hösten i Vallentuna. 

På Fritidsnätet marknadsförs aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Fritidsnätet är ett 
gemensamt projekt mellan 18 kommuner i Stockholms län. 

Prognosen är att antalet aktiviteter kommer att öka under året. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Avstämning funktionshinderrådet, regionalt samar-
bete. 

Ja Ja Ja 

 
Antalet aktiviteter för funktionsnedsatta ökar inom 
och utanför Vallentuna. 

Ja Ja Ja 

 Antalet utövare ökar. Nej Ja Nej 

God ekonomisk hushållning 

Använda tilldelade resurser effektivt och med god kvalitet 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Prognos för nämndens verksamheter är en budget i balans. 

Idrotts- och friluftsenhetens undersökning gällande nyttjandegrad för perioden januari-maj pågår 
och kommer att presenteras till nämnd i november. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Budget i balans. (Ja/nej.) Ja Ja Ja 

 Nyttjandegrad. (Årlig ökning under perioden.) Nej Ja Nej 

 Bokningsgrad. (Årlig ökning under perioden.) Nej Ja Nej 

Höja kompetensen och utveckla personal inom förvaltningen. 

 Delvis uppnått 
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Kommentar 

Kompetensutveckling pågår inom förvaltningen. Inom Idrotts- och friluftsenheten kommer en ut-
bildningsplan att färdigställas under hösten. 

Nya chefer på förvaltningen går kommunens ledarutvecklingsprogram. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Arbetsmiljökompassen. (Årlig ökning under peri-
oden.) 

Nej Ja Nej 

 HME. (Årlig ökning under perioden.) Nej Ja Nej 

 
Kompetenshöjande insatser planeras och följs upp 
med respektive chef. (Ja/nej.) 

Nej Ja Nej 

Tillväxt och utveckling 

Långsiktig investeringsplan, i samverkan med andra berörda nämnder. 

 Uppnått 

Kommentar 

Kultur- och fritidsförvaltningen ingår i lokalresursplaneringsgruppen i samverkan med kommunens 
övriga förvaltningar. 

Långsiktig investeringsplan för fritidsnämnden är antagen i fritidsnämnden och presenterad för 
kommunen under kommunplanedagen i april 2014. Den ligger till grund för äskanden till kommun-
plan 2015-2017. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Delaktighet i planprocesser. (Ja/nej.) Ja Ja Ja 

Fritidsnämnden arbetar för att aktivt stödja samverkan mellan föreningsliv, näringslivet 

och kommunen ang arrangemang, turneringar, träningsläger i Vallentuna kommun. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Arbetet med Idrottslyftet/Skolsamverkan och arbetet med Idrottens dag 2014 har alla som delsyften 
att få föreningar att samarbeta med varandra. Arbetet innebär förstås också samarbete mellan 
kommunen och föreningarna. Näringslivet inbjöds att lämna marknadsföringsmaterial till Idrottens 
dag. En personlig tränare samt en golfanläggning lämnade material. 

Dialog med barn- och ungdomsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen om övernattning 
vid cuper och arrangemang har inletts. 

Tre föreningar nattvandrade med Fältgruppen under våren, två har ingått överenskommelse inför 
hösten. 

Kommunens marknadsföringsmaterial "Välkommen till Vallentuna" har lånats ut till föreningar i 
samband med till exempel Runrundan och andra större arrangemang. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Fritidsnämnden tar fram ett fritidspolitiskt program 
under planperioden. (Ja/nej.) 

Nej Ja Nej 
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 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Antal arrangemang. (Årlig ökning under perioden.) Ja Ja Nej 

Energi och miljö 

Samtliga fordon och maskiner ska drivas på miljövänligt bränsle. Samtliga verksam-

heter källsorterar. 

 Uppnått 

Kommentar 

En av förvaltningens bilar ska bytas ut mot en miljöbil under året. 

Sopstation för miljöfarligt avfall har installerats på Vallentuna IP. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Uppdaterad fordonsförteckning. (Ja/nej.) Ja Ja Ja 

Styrkort 

Verksamhetsmått 

Mått Mål 2014 
Prognos 

2014 
Utfall 

perioden 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

FN:s bruttokostnad per invånare* - 1 517 986 1 515 1 544 

Fritidsanläggningar, bruttokostnad per 
invånare* 

- 1 047 692 1 030 1 021 

Verksamhet och arrangemang, brutto-
kostnad per invånare* 

- 257 172 273 290 

Föreningsbidrag, bruttokostnad per invå-
nare* 

- 89 54 46 ** 94 

Antal besök, Kvarnbadet - 94 000 94 000 81 000 55 000 

Antal redovisade aktiviteter, föreningsbi-
drag 

- 19 300 10 112 19 532 21 306 

* Bruttokostnaden dividerat med Vallentunas befolkning 2014-01-15, enligt SCB:s befolkningsstatistik: 31 672 invånare. ** 
Den låga siffran beror på förändrad redovisningsprincip. En del av kostnaden för aktivitetsbidragen går på 2014.  

Ekonomisk uppföljning (tkr) 

Mått 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2014 

Avvikelse 
prognos 

2014 

Avvikelse 
2013 

Avvikelse 
2012 

Fritidsnämnden (hela nämnden) 1 600 44 517 1 214 299 -123 
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Invånare/kund 

Mått Mål 2014 
Utfall 
2014 

Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

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

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

- - 7,5 - 

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

Öppettider vid kommunens idrottsanläggningar - - 7,4 - 

Utrustning och skötsel av kommunens motionsan-
läggningar 

- - 6,8 - 

Medarbetare 

Mått Mål 2014 
Perioden 

2014 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Sjukfrånvaro 5,0 % 3,4 % 4,6 % 4,4 % 

Könsfördelning, andel män - 58 % 59 % 62 % 
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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Fritidsnämnden redovisar en nettoförbrukning om 27 848 tkr (63 procent) efter augusti. Prognosen 
för helåret är ett driftsöverskott om cirka 1 200 tkr. Investeringar om totalt 1 606 tkr har hittills 
gjorts. 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2014 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2013 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2013 

TOTALT          

K 49 711 31 232 63 % 48 256 1 455 48 082 30 787 64 % 47 981 

I -5 194 -3 384 65 % -4 953 -241 -4 642 -2 995 65 % -4 840 

N 44 517 27 848 63 % 43 303 1 214 43 440 27 792 64 % 43 141 

Politisk verksamhet     

K 250 166 66 % 250 0 300 141 47 % 213 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N 250 166 66 % 250 0 300 141 47 % 213 

Administration  

K 3 935 1 989 51 % 3 686 249 4 654 3 195 69 % 5 018 

I -30 -1 3 % -10 -20 -255 -4 2 % -232 

N 3 905 1 988 51 % 3 676 229 4 399 3 191 73 % 4 786 

Idrotts- och friluftsenheten  

K 33 385 21 910 66 % 33 164 221 31 374 20 795 66 % 32 621 

I -4 700 -3 172 67 % -4 479 -221 -3 875 -2 696 70 % -4 130 

N 28 685 18 738 65 % 28 685 0 27 499 18 099 66 % 28 491 

Ungdomsenheten  

K 8 136 5 460 67 % 8 336 -200 8 749 5 982 68 % 8 656 

I -464 -211 45 % -464 0 -512 -293 57 % -476 

N 7 672 5 249 68 % 7 872 -200 8 237 5 689 69 % 8 180 

Föreningsbidrag  

K 4 005 1 707 43 % 2 820 1 185 3 005 674 22 % 1 473 

I 0 0 - 0 0 0 -2 - -2 

N 4 005 1 707 43 % 2 820 1 185 3 005 672 22 % 1 471 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentarer till avvikelse  

Politisk verksamhet förväntas hålla sin budget. 
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Administrationen prognostiserar ett överskott om cirka 200 tkr, vilket kommer att behöva användas 
för att täcka upp ungdomsenhetens budget i slutet av året. 

Idrotts- och friluftsenhetens intäkter när det gäller taxor och avgifter är osäkra (prognos: -221 tkr), 
vilket gör att effektiviseringar med motsvarande belopp kan bli aktuella under hösten. 

Ungdomsenheten prognostiserar ett nollresultat men kostnadssidan ser osäker ut på grund av att 
budgeterade medel för Bällstabergsskolan är knappa. 

Föreningsbidrag förväntas göra ett överskott om cirka 1 200 tkr. 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
Budget 

2014 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2014 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (tkr) 6 200 1 606 26 4 150 2 050 

Årligt investeringsanslag 1 000 - - - - 

varav Ombyggnad VIP 300 0 0 300 0 

varav Omklädningsbarack VIP 200 0 0 0 200 

varav Friidrottsutrustning VIP 250 0 0 0 250 

varav Teknisk utr. Nova 250 12 5 250 0 

Veda 1 300 46 4 1 300 0 

Bällstabergs konstgräsplan 3 400 1 548 45 1 800 1 600 

Pooltäcke, Kvarnbadet 500 0 0 500 0 

Kommentarer till avvikelse investeringar 

Investeringsprojekten Ombyggnad Vallentuna IP, Veda, Bällstabergs konstgräsplan samt Teknisk 
utrustning, Nova har påbörjats. 

Pooltäcke, Kvarnbadet kommer att genomföras under året. 
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Personalredovisning 

Personal 

 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Antal anställda 24 27 32 

Antal årsarbetare 26,9 27,0 30,7 

Medelålder (år) 43,9 43,3 43,6 

Medellön (tkr) 27,8 27,1 25,8 

Medianlön (tkr) 26,6 26,0 23,6 

 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 Mål 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar 
eller mer 

- 41 45 22,5 

Sjukfrånvaro fördelad på kön     

Män - 0,9 2,4 2,3 

Kvinnor - 7,2 6,0 8,1 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder     

29 år och yngre - 1,7 1,8 5,7 

30 - 49 år - 5,4 1,3 2,3 

50 år och äldre - 1,7 11,1 6,3 

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

 

Personalomsättning % 

 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Helår 
2012 

 3,9 18,9 25,5 

 

Jämställdhet och mångfald % 

 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Antal anställda, andel män 58 59 62 
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Medarbetarenkät 2012 (indexform) 

Område Kommunen, totalt Kultur och fritid 

Motivation 82 77 

Ledarskap 79 68 

Styrning 81 71 

HME 81 72 

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

Måluppfyllelse nämndens mål 

Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att 
arbeta mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas 
även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har 
nått sitt mål. 

Sammanställning nämndens mål 

Nämndens mål 

Totalt antal: 7 

Antal uppnådda: 1 

Antal delvis uppnådda: 6 

Antal ej uppnådda: 0 

Kund/invånare 

Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kultur-

nämnden levererar. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

En brukarenkät pågår i kulturhuset. 

Kundundersökningen som gällde utställningen "Allemansland" visade ett positivt resultat. Av 695 
tillfrågade personer svarade 89 procent att de tyckte att utställningen var bra/toppen. 

Kurskatalog på kommunens webbplats tydliggör kulturskolans utbud. E-tjänst för anmälan fören-
klar anmälan. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 

Nöjd-Medborgar-Index för Kultur. (NMI ska öka för 
varje mätning. Utgångsvärde är NMI 2009; 54 och 
2011; 60). 

63 minst 61 Ja 

 
Brukarenkäter i Kulturhuset. (Kvalitet och kundnöjd-
het ska öka årligen.) 

Nej Ja Nej 

Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Högläsningsprojekt på biblioteket pågår året ut. Förskolornas språkombud har fått bokprat och 
föredrag om högläsningens betydelse och om lässtrategier av barnbibliotekarie. 

Högläsning i och utanför biblioteket i kulturhuset under sommarlovet deltog 97 barn och 49 vuxna 
i. Genom att inbjuda till aktiviteter på biblioteket även under sommarlovet kunde de som tillbring-
ade sommaren hemma i Vallentuna få ut mycket av att besöka biblioteket i kulturhuset. Sommar-
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boksprojektet deltog 67 barn i. 

Bokklubb för åldrarna 12-14 år hade sista träffen för våren i maj - 16 deltagare, två grupper. Bokcir-
kel för/med unga vuxna avslutas också i maj - tre deltagare. Öppen bokcirkel för vuxna avslutade 
också terminen i maj - sex deltagare. 

Kulturenheten har arrangerat 47 program, varav 17 riktade mot barn och unga, för en sammanlagd 
publik om 5 766 personer. Periodens största utställning var Far och Flyg. Vernissaget lockade hela 
92 personer och var ett samarbete med två nya föreningar som vi inte samarbetat med tidigare. 
Enheten har bland annat haft sommarfilmsskola, filmfestival för unga, skolbio, pensionärsbio, knat-
tebio samt sommarnattbio. Fem konstutställningar av Månadens konstnär har genomförts. 

Några program att lyfta är 123 Schtunk på Vallentuna Teater, ett litet annorlunda teaterprogram 
som lockade 90 personer samt Tokyo Style Manga-dagen i Vallentuna Kulturhus som lockade 400 
personer, varav de flesta var ungdomar. 

Runrikets dag genomfördes med gott resultat. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 

Nöjd-Medborgar-Index för Kultur. (Nöjd-Medborgar-
Index för Kultur ska ligga över rikets snitt. Utgångs-
värde är NMI 2009; 54 och 2011; 60). 

Ja Ja Ja 

 
Statistik evenemangskalendern. (Unika besökare ska 
öka årligen.) 

Nej Ja Nej 

God ekonomisk hushållning 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. 

 Uppnått 

Kommentar 

Kulturskolan är kvalitetscertifierad av Qualis med mycket bra resultat. 

Löpande arbete med att utveckla rutiner gällande värdskap och tekniker vid arrangemang genom-
förs på Kulturenheten. 

SWOT-analys kring nuläget i Kulturhuset (svagheter, styrkor, hot, möjligheter) har 
påbörjats med två workshops. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Balanserad ekonomi. (Ja/Nej.) Ja Ja Ja 

 

Enheterna ska utveckla och redovisa kvalitetsarbete 
och kundnöjdhet med förbättrade resultat under 
perioden. (Ja/Nej) 

Ja Ja Ja 

Kulturnämnden ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap 

som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Fortbildning i skönlitterärt arbete, seminarier i Regionbibliotekets regi, bland annat i lässtrategier 
har genomförts på Biblioteksenheten. 

Kompetenshöjande insatser har genomförts av kultursekreterare (utbudsdagar, studiebesök Carl 
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Larsson museum), filmhandläggare (filmkonferenser bla "unga gör film"), konsthandläggare (med-
verkar i konstnätverk), utställningsproducent (utbudsdagar, studiebesök Carl Larsson museum), 
kultursamordnare Skapande skola (utbudsdagar), arkivarie (nätverk kring kulturmiljö, Home of 
Vikings), tekniker (förarutbildning för skylift), enhetschef (studiebesök Umeå Kulturhuvudstadsåret 
2014). För övrigt kan deltagande i olika chefsnätverk redovisas under perioden. 

Nya chefer på förvaltningen har påbörjat kommunens ledarutvecklingsprogram. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 

Index för hållbart medarbetarengagemang (HME). 
(Ökning med 10 enheter, från 72 till 82, vid nästa 
mätning.) 

Nej Ja Nej 

 
Internt utvecklingsprogram. (Nya chefer ska inom ett 
år ha påbörjat internt utvecklingsprogram.) 

Ja Ja Ja 

 

Kompetenshöjande  insatser planeras och följs upp 
med respektive chef. (Minst två kompetenshö-
jande  insatser planeras och följs upp med respektive 
chef.) 

Nej Ja Nej 

Tillväxt och utveckling 

Kulturnämnden bidrar aktivt till en växande storstadsregion och en god bebyggd miljö 

genom att aktivt delta i den fysiska planeringen med kulturmiljökompetens och ge-

staltningskompetens. Kulturnämnden bidrar till ökad samhällsservice och utbud 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Kommunantikvarien har nu deltidsplacering på samhällsbyggnadsförvaltningen och deltar i arbetet 
med detaljplaner och bygglov. Arbetet redovisas löpande till kulturnämndens ordförande, arbetsut-
skott och till kulturnämnden. 

Konstpolicy är antagen i kulturnämnden. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Deltagande i fysisk planering redovisas för nämnd. 
(Ja/Nej) 

Ja Ja Nej 

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

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Biblioteket har samarbeten med ABF vad gäller skrivarcirklar för barn och unga vuxna. 

Vi har 26 föreningssamarbeten inrapporterade hittills under året. 

När det gäller samarbeten med studieförbunden har ABF varit särskilt aktiva. Senare i höst har 
större samarbeten med Studieförbundet Vuxenskolan planerats in, främst i samband med utställ-
ningen om Karin och Carl Larsson. 

Nya samarbetspartner Vallentuna Aviatörförening och Vallentuna Modellflygklubb fick utrymme i 
samband med utställningen Far och Flyg. Även Svenska Pelargonsällskapet var en ny aktör i Kul-
turhuset. Deras föreläsningar och utbytesdag lockade cirka 100 personer. 

Samarbete med PRO med pensionärsbio har genomförts. 
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Skapande skola samarbetar med barn- och ungdomsförvaltningen och alla grundskolor i Vallen-
tuna, vilka får ta del av ett digert programutbud. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 

Redovisning av samarbeten med aktörer, andra för-
valtningar, föreningar, företag och privata aktörer. 
Föreningssamarbeten och privata aktörer ska redo-
visa procentuellt ökning i kulturutbudet. 

Ja Ja Nej 

Energi och miljö 

Kulturnämnden bidrar till att utvecklingen av Vallentuna kommun blir långsiktigt håll-

bar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Viss avfallshantering utförs. Källsortering utförs på enheterna. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Implementera miljöpolicy och lokala miljömål. 
(Ja/Nej) 

Nej Ja Nej 
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Styrkort 

Verksamhetsmått 

Mått Mål 2014 
Prognos 

2014 
Utfall 

perioden 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Biblioteksbesök/invånare   3,98 6,7 7 

Bibliotek/utlån/invånare   3,67 6,7 5,3 

Besökare biblioteks- och kulturwebben   13 864 49 143 38 897 

Besökare OPAC   22 678 45 777 28 324 

Sagostunder antal deltagare/antal gånger   446/41 558/114 320/28 

Författarprogram antal deltagare/antal 
gånger 

  90/1 277/8 189/5 

Boktipsarkafé, antal deltagare/antal 
gånger 

  18/2 84/7 58/15 

Språkkafé, antal deltagare/antal gånger   63/16 87/25 - 

Bokcirklar/bokklubbar/antal delta-
gare/antal gånger 

  48/13 134/27 - 

IT handledning/antal gånger/antal delta-
gare 

  43/23 48/23 - 

Antal samarbeten   44 39  

Antal genrer   7 7 6 

Totalt antal besökare på program   12 423 20 065 26 562 

Antal barn/ungdomsprogram   102 177 199 

Övrig (festivaler, evenemang)   18 46  

Besökare skolbio   1 376 1 473  

Utställningar   31 10 53 

Teater   28 60 22 

Kulturskolan antal ämneskurser   vt-726   

Antal annonserade genomförda konser-
ter och program 

   63 81 

Ekonomisk uppföljning (tkr) 

Mått 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2014 

Avvikelse 
prognos 

2014 

Avvikelse 
2013 

Avvikelse 
2012 

Kulturnämnden 1 686 37 913 0 -750 1 848 
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Invånare/kund 

Mått Mål 2014 
Utfall 
2014 

Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

SCB medborgarundersökning NMI-index kultur - - 63 - 

     

     

Medarbetare 

Mått Mål 2014 
Perioden 

2014 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Sjukfrånvaro 5,0 % 1,7 % 3,2 % 3,3 % 

Könsfördelning, andel män - 29 % 28 % 26 % 
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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Kulturnämnden redovisar en nettoförbrukning om 25 375 tkr (67 procent) efter augusti. Prognosen 
för helåret är en budget i balans. Investeringskostnader om 798 tkr har bokförts, framför allt i Kul-
turhuset. 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2014 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2013 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2013 

TOTALT          

K 41 240 27 421 66 % 41 833 -593 40 657 27 144 67 % 41 882 

I -3 327 -2 046 61 % -3 920 593 -3 499 -2 074 59 % -3 974 

N 37 913 25 375 67 % 37 913 0 37 158 25 070 67 % 37 908 

Politisk verksamhet     

K 277 186 67 % 277 0 270 209 77 % 312 

I 0 0  0 0 0 0  0 

N 277 186 67 % 277 0 270 209 77 % 312 

Administration  

K 1 696 1 114 66 % 1 696 0 1 754 1 337 76 % 2 011 

I -150 -100 67 % -150 0 0 -75  -144 

N 1 546 1 014 66 % 1 546 0 1 754 1 262 72 % 1 867 

Stöd till studieorganisationer  

K 300 53 18 % 300 0 300 22 7 % 272 

I 0 0  0 0 0 0  0 

N 300 53 18 % 300 0 300 22 7 % 272 

Kulturverksamhet  

K 9 147 5 969 65 % 9 740 -593 4 194 2 571 61 % 4 312 

I 
-307 -566 185 

% 
-900 593 -1 008 -683 68 % -1 177 

N 8 840 5 403 61 % 8 840 0 3 186 1 888 59 % 3 135 

Vallentuna teater  

K 1 701 1 295 76 % 1 701 0 1 904 1 195 63 % 2 073 

I -150 -33 22 % -150 0 -14 0 0 % -4 

N 1 551 1 262 81 % 1 551 0 1 890 1 195 63 % 2 069 

Biblioteksenheten     

K 14 497 9 648 67 % 14 497 0 20 003 13 353 67 % 20 294 

I 
-276 -228 76 % -276 0 -296 -336 114 

% 
-538 
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Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2014 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2013 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2013 

N 14 221 9 420 66 % 14 221 0 19 707 13 017 66 % 19 755 

Kulturmiljövård     

K 736 456 62 % 736 0 691 452 65 % 667 

I -10 -1 10 % -10 0 -20 -4 20 % -9 

N 726 455 63 % 726 0 671 448 67 % 658 

Kulturskolan     

K 12 886 8 700 68 % 12 886 0 11 541 8 005 69 % 11 941 

I -2 434 -1 118 46 % -2 434 0 -2 161 -976 45 % -2 102 

N 10 452 7 582 73 % 10 452 0 9 380 7 029 75 % 9 840 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentarer till avvikelse  

Kulturverksamhet har högre intäkter (och kostnader) än budgeterat på grund av ökade bidrag till 
Skapande Skola. Budget förväntas vara i balans vid årets slut. 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
Budget 

2014 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2014 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (tkr) 6 115 798 13 1 423 4 692 

Årligt investeringsanslag 200 0 0 0 200 

Kulturhus, bibliotek lös inred-
ning 

5 250 775 15 1 000 4 250 

RFID-chippning av media 400 0 0 400 0 

Vallentuna teater 265 23 9 23 242 

Kommentarer till avvikelse investeringar 

Kulturhus, bibliotek lös inredning förväntas löpa till 2016-12-31. 

Medel för RFID-chippning kvarstår. 

Vallentuna teater avslutades 2014-08-31. 

Hur det årliga investeringsanslaget ska användas är ej beslutat. 
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Personalredovisning 

Personal 

 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Antal anställda 49 50 50 

Antal årsarbetare 45,4 46,0 41,9 

Medelålder (år) 45,1 45,9 43,9 

Medellön (tkr) 29,3 28,6 26,4 

Medianlön (tkr) 28,0 27,4 25,3 

 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 Mål 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar 
eller mer 

- 0,0 36,7 38,6 

Sjukfrånvaro fördelad på kön     

Män - 1,2 1,6 0,3 

Kvinnor - 1,9 3,9 4,4 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder     

29 år och yngre - 1,0 2,0 0,9 

30 - 49 år - 1,4 1,7 3,8 

50 år och äldre - 2,5 5,7 3,1 

Samtliga 5,0 1,7 3,2 3,3 

 

Personalomsättning % 

 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Helår 
2012 

 8,0 5,9 2,0 

 

Jämställdhet och mångfald % 

 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Antal anställda, andel män 29 28 26 
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Medarbetarenkät 2012 (indexform) 

Område Kommunen, totalt Kultur och fritid 

Motivation 82 77 

Ledarskap 79 68 

Styrning 81 71 

HME 81 72 

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

Måluppfyllelse nämndens mål 

Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att 
arbeta mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas 
även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har 
nått sitt mål. 

Sammanställning nämndens mål 

Nämndens mål 

Totalt antal: 20 

Antal uppnådda: 7 

Antal delvis uppnådda: 12 

Antal ej uppnådda: 1 

Kund/invånare 

Kundnöjdheten i bygglovalliansens undersökning ska öka. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Mätningen kommer att genomföras löpande i Stockholm Business Alliance's regi och redovisas efter 
årsskiftet. Vid den senaste mätningen nådde Vallentuna kommun ett resultat på 53. 

Kart- och mätenheten har genomfört och genomför en rad förbättringar för framtagandet av kart-
produkter som når kund. Förbättringarna ska leda till enhetligare och bättre kartor i bygglovspro-
cessen. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Nöjd-kund-index ska under 2014 uppgå till minst 65 53 minst 65 81,54 % 

Kundnöjdheten i Stockholm Business Alliance´s mätning ska vara fortsatt hög 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Mätningen kommer att genomföras löpande i Stockholm Business Alliance's regi och redovisas efter 
årsskiftet. Vid den senaste mätningen blev resultatet 65. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Nöjd-kund-index ska under perioden uppgå till minst 
70 

65 minst 70 92,86 % 

En webbaserad kundenkät ska tas fram under 2014 för nämndens verksamheter. 

 Delvis uppnått 
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Kommentar 

Arbetet med enkäten är påbörjat men försenat på grund av förändringarna i Stockholm Business 
Alliance/bygglovalliansens enkät. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Framtagen enkät    

Nämnden ska ha en effektiv handläggning vad gäller bygglov- och miljöärenden 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Handläggningstiden för planenligt bygglov uppgår till 19 dagar i snitt. På grund av resursbrist har 
enheten inte kunnat förkorta tiden. 

Fortfarande är alltför många ansökningar ofullständiga, arbete pågår med att förbättra informat-
ionen bland annat genom att se över och förtydliga blanketter. 

Handläggningstiden för nybyggnadskarta är under 25 dagar. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Handläggningstiden för planenligt bygglov ska inte 
överstiga 14 kalenderdagar (2 veckor) 

   

 Antalet ofullständiga bygglovsansökningar ska minska    

 
Delegationsbeslut fattas av rätt delegat, stickprov 
inom samtliga verksamheter 

5 st minst 5 st 100 % 

 C-anmälan ska besvaras inom 6 veckor    

 
Handläggningstiden för en nybyggnadskarta ska inte 
överstiga 25 kalenderdagar 

   

Åtgärdsbeslut i ärenden gällande bostadsanpassning ska uppgå till högst 28 kalender-

dagar (4 veckor) 

 Uppnått 

Kommentar 

Av besluten fattas 80% inom 28 kalenderdagar, i enlighet med nämndens mål. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 80% av besluten ska uppnå målet    

Alla som har behov av nämndens tjänster ska uppleva att det är enkelt och lättillgäng-

ligt att få den information och hjälp man söker 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Bygglovsenheten och miljöenheten kommer att ta fram tjänstedeklarationer för bland annat planen-
ligt bygglov och tillstånd för anläggande av enskilda avlopp. 

Två av fyra Öppet hus är genomförda med gott resultat vad gäller antal besökare. Det har följts upp 
med en enkät, som visar att besökarna är nöjda med evenemangen. Ytterligare två tillfällen är in-
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planerade under hösten. 

Arbetet med att ta fram underlag för fler e-tjänster pågår. Bygglovenheten har tagit fram ett web-
formulär "Fråga bygglov". Fler webformulär är på gång. 

Kart-och mätenheten har infört en förbättrad informationskarta på kommunens webplats. Den nya 
kartan är lättare att använda och att ajourföra. Enheten håller även på att införa digital fotogram-
metri vilket kommer att förenkla och förbättra ajourföringen av primärkartan som ligger till grund 
för våra kartprodukter. 

Kart-och mätenheten arbetar med att ta fram en plan för att förvalta vårt stomnät, detta för att 
säkra en bra kvalitet på stomnätspunkterna. Dessa ligger ofta till grund för byggande i kommunen 
där man inte kan eller har möjlighet att mäta med GPS-teknik. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Ta fram en tjänstedeklaration för planenligt bygglov    

 
Ta fram en tjänstedeklaration för tillstånd för anläg-
gande av enskilda avlopp 

   

 
Ta fram en tjänstedeklaration för anmälan av install-
ation av eldstad 

   

 
Ta fram en tjänstedeklaration för bostadsanpass-
ningsbidrag 

   

 
Ta fram en tjänstedeklaration för registrering av livs-
medelslokal 

   

 Hålla 4 öppet hus under 2014    

 Ta fram underlag för fler e-tjänster    

Nämnden ska aktivt delta i arbetet med att implementera kommunens miljöpolicy 

 Uppnått 

Kommentar 

Nämndens verksamheter deltar aktivt i arbetet med kommunens miljöpolicy genom daglig samver-
kan på tjänstemannanivå i de olika frågorna. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Samverka i arbetet med att följa kommunens miljö-
policy 

   

God ekonomisk hushållning 

En ny bygglovstaxa ska tas fram under perioden 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Arbetet med en ny bygglovstaxa har påbörjats och kommer att fortsätta under året. Enheten kom-
mer att jämföra taxor med andra kommuner som inte använder SKL:s taxa (Sveriges Kommuner 
och Landsting). 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Antagen bygglovtaxa    
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Nämnden ska prioritera tillsyn av verksamheter med årsavgift 

 Uppnått 

Kommentar 

Arbetet pågår enligt tillsynsplanen. Detta gäller bland annat tillsyn av miljöfarliga verksamheter, 
utbildning av skolor avseende egenkontroll och deltagande i tillsynsprojekt om allergi och ventilat-
ion. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Tillsyn enligt tillsynsplanen    

Ärenden ska inte kunna återförvisas eller upphävas vid överprövning på grund av for-

maliafel 

 Ej uppnått 

Kommentar 

Enstaka ärenden har upphävts och återförvisats. Verksamheten kommer att göra en översyn av ru-
tiner och textmallar för att se om det finns behov av ändringar. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Inga överprövade ärenden ska återförvisas eller upp-
hävs på grund av formaliafel 

   

En ny miljöbalkstaxa ska tas fram under perioden 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Arbetet med ny miljöbalkstaxa har inte kunnat påbörjas ännu på grund av personalbrist inom en-
heten, men kommer enligt plan att utföras senare under året. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Antagen miljöbalkstaxa    

Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar 

mesta möjliga nytta för kunder/invånare. 

 Uppnått 

Kommentar 

Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan. 

Rekrytering av miljöchef är inledd och två nya miljöinspektörer är anställda. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Varje medarbetare ska ha en individuell utvecklings-
plan 
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Kommunikationsvägarna mellan politiker och tjänstemän ska förbättras 

 Uppnått 

Kommentar 

I februari i år hölls ett nämndsammansträde på kontorstid där alla tjänstemän fick delta. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Ett nämndsammanträde per år ska hållas på kontors-
tid med alla tjänstemän 

   

Tillväxt och utveckling 

Nämndens verksamheter ska aktivt delta i kommunens planprocess 

 Uppnått 

Kommentar 

Enheterna inom bygg- och miljöavdelningen kommer framöver att delta i olika projektgrupper gäl-
lande detaljplan, översiktsplan, fördjupningar med mera. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Deltagande i planprocessen Ja   

Nämnden ska aktivt initiera planarbeten med så kallat förenklat planförfarande 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Det har ännu inte kommit in något ärende som har varit aktuellt för förenklat planförfarande. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Initierat planärenden med så kallat enkelt planförfa-
rande 

   

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

 Uppnått 

Kommentar 

Arbetet pågår med att ta fram rutiner för samordning och samarbete mellan enheterna. 

Kart- och mätenheten arbetar med att ta fram kartlager som kan främja samarbete mellan avdel-
ningar och enheter, till exempel genom att få information från en verksamhet pedagogiskt presente-
rad på karta i en annan verksamhets system. 

Arbete har även inletts för att hjälpa barn- och ungdomsförvaltningens handläggare att synliggöra 
sin information, till exempel genom att visa eleverna på karta och skapa områden för skolskjuts, 
samt att hjälpa dem att få samma underlag för skolplanering som bebyggelse- och befolkningspro-
gnoser ligger till grund för. 
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 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Antal ärenden där samordning har genomförts inom 
nämndens verksamhetsområde ska öka 

   

 Deltagande i näringslivsdag och höstfest    

Energi och miljö 

Avfallsplanens mål avseende den lokala myndighetstillsynen ska uppfyllas. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Arbetet med att ta fram en tjänstedeklaration gällande rivningsärenden har påbörjats. Tillsyn ska 
utföras på avfallshantering i samband med industriområdesinventeringar. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Framtagen tjänstedeklaration om rivningsärenden av 
byggnader 

   

 
Genomförd tillsyn på 5 objekt enligt framtagen tjäns-
tedeklaration 

 minst 5 st  

Nämnden ska till 2016 ha tagit fram underlag för tillsyn av samtliga miljöfarliga verk-

samheter i kommunen. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Inventeringar av verksamhetsområden har påbörjats och kommer att fortsätta under året. Få-
gelsången och Okvista är färdigställda. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Framtaget underlag på miljöfarliga verksamheter    

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet enligt vattendirektivet avseende den lokala myndig-

hetstillsynen ska genomföras. 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Tillsynen av enskilda avloppsanläggningar har fördröjts på grund av resursbrist, endast prövningar 
har genomförts. Arbetet ska nu återupptas enligt plan. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Genomförd tillsyn    

Nämnden ska vara drivande i arbetet för tillsynsåtgärder enligt miljöbalken inom Åker-

strömmens avrinningsområde. 

 Delvis uppnått 
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Kommentar 

Uppföljning av redan ställda krav pågår och tillståndsprövningar för nya enskilda avlopp fortsätter 
som vanligt. Rekrytering av personal för inventering av enskilda avlopp återupptas under hösten. 

Arbetet med VA-plan leds av Roslagsvatten. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Genomförd tillsyn    

 VA-plan ska tas fram, klar 2014    
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Styrkort 

Verksamhetsmått 

Mått Mål 2014 
Prognos 

2014 
Utfall 

perioden 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Miljö - hälsoskydd - Livsmedel      

Miljöskydd tillsynsbesök, anläggningar 
riskklassade med årsavgift 

45 45 18 45 42 

Miljöskydd övriga tillsynsbesök - - 23 45 34 

Hälsoskydd tillsynsbesök, anläggningar 
riskklassade med årsavgift 

44 85 67 33 42 

Hälsoskydd övriga tillsynsbesök - - 14 37 2 

Livsmedel kontrollbesök, anläggningar 
riskklassade med årsavgift 

150 150 96 106 97 

Livsmedel övriga kontrollbesök - - 3 3 0 

Enskilda avlopp befintliga inspekterade 200 100 72 190 234 

Enskilda avlopp antal tillståndsprövningar 150 75 54 79 173 

* Totalt antal ärenden - 800   526   944 1 296 

Bygglov      

Kostnadstäckningsgrad för bygglovsverk-
samheten (%) 

93 % 93 % 97 % 117 % 86 % 

Antal beviljade bygglov/anmälningar 600 400 269 392 351 

Antal förhandsbesked 60 65 51 49 57 

Totalt inkomna ärenden 650 700 489 634 639 

Kart- och mätverksamhet      

Nybyggnadskartor 90 90 71 93 99 

Husutsättning 35 30 22 35 37 

Lägeskontroller 40 35 26 57 41 

* Raden ”Totalt antal ärenden” är inte en summering av inspektionerna utan just antal registrerade ärenden. 

Ekonomisk uppföljning (tkr) 

Mått 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2014 

Avvikelse 
prognos 

2014 

Avvikelse 
2013 

Avvikelse 
2012 

MSN;s verksamheter 2 500 9 317 -440 3 143 -1 545 

      

Invånare/kund 

Mått Mål 2014 
Utfall 
2014 

Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Nöjd-kund-index i bygglovalliansens undersökning * 65 - 53 53 

Handläggningstiden för planenligt bygglov inom 
detaljplan (veckor) ** 

2 3 5 3,6 
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*Undersökningen kommer att genomföras löpande i SBA's regi. Resultatet beräknas bli klart vid årsskiftet. ** 
Handläggningstiden avser perioden januari till och med augusti. 

Medarbetare 

Mått Mål 2014 
Perioden 

2014 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Sjukfrånvaro <5% 3,7 % - - 

Könsfördelning, andel män  32 % - - 

Medarbetarmått följdes upp av kommunstyrelsen till och med år 2013. 

Sammanfattning 

Miljöskydd: Samtliga planerade besök kommer att genomföras under 2014. 

Hälsoskydd: Enheten har genomfört 33 enskilda inspektioner. Därutöver har 34 förskolor samlats 
till informationsmöte. Dessa redovisas som enskilda inspektioner. 

Livsmedel: Objekten inkluderar 18 dricksvattenanläggningar. 

Avlopp: På grund av personalbrist fick planerat projekt ”Tillsyn på befintliga avloppsanläggningar” 
ställas in. Rekrytering av avloppshandläggare pågår. 

Totalt antal ärenden, miljöenheten. Remisser som enbart granskas men ej behöver besvaras 
(till exempel radonremisser från länsstyrelsen utan anmärkningar) registreras inte längre som 
ärenden utan som en händelse på objektet, detta medför färre registrerade ärenden. 

Bygglov: Antal inkomna ärenden tros öka, framförallt på grund av förändringen i plan- och bygg-
lagens från juli 2014 (Attefallshus). 

Kart- och mät: Något färre lägeskontroller och husutsättningar mot föregående år på grund av 
minskat antal beställningar. 
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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens samlade prognos är att verksamheterna ger ett underskott 
på 440 tkr. Detta beror främst på ett beräknat underskott inom bostadsanpassning. 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2014 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2013 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2013 

TOTALT          

K 36 282 21 432 59 % 37 272 -990 18 965 10 871 57 % 16 810 

I -26 965 -15 984 59 % -27 515 550 -9 814 -7 558 77 % -10 802 

N 9 317 5 448 58 % 9 757 -440 9 151 3 313 36 % 6 008 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden     

K 600 408 68 % 600 0 600 367 61 % 585 

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

N 600 408 68 % 600 0 600 367 61 % 585 

Gemensam administration     

K 16 431 10 206 62 % 16 426 0 0 0 0 % 0 

I -16 700 -9 220 55 % -16 700 0 0 0 0 % 0 

N 
-269 986 -

367 
% 

-274 0 0 0 0 % 0 

Bygglov och tillsyn  

K 4 870 3 759 77 % 5 200 -330 4 360 3 427 79 % 4 827 

I 
-4 400 -3 650 83 % -5 000 600 -4 000 -4 120 103 

% 
-5 643 

N 
470 109 23 % 200 270 360 -692 -

192 
% 

-816 

Kart- och mätverksamheten  

K 5 470 2 532 46 % 5 635 -165 5 540 2 565 46 % 4 028 

I -1 915 -1 072 56 % -1 865 -50 -1 915 -1 411 74 % -2 173 

N 3 555 1 460 41 % 3 770 -215 3 625 1 154 32 % 1 855 

Miljöskydd       

K 4 780 1 886 39 % 4 780 0 4 170 1 981 48 % 3 239 

I -2 765 -1 256 45 % -2 765 0 -2 715 -1 285 47 % -1 792 

N 2 015 630 31 % 2 015 0 1 455 696 48 % 1 447 
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Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2014 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2013 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2013 

Hälsoskydd  

K 1 085 629 58 % 1 085 0 1 245 533 43 % 855 

I -480 -282 59 % -480 0 -480 -233 49 % -481 

N 605 347 57 % 605 0 765 299 39 % 374 

Livsmedel       

K 920 578 63 % 920 0 1 020 404 40 % 807 

I -705 -504 71 % -705 0 -704 -509 72 % -713 

N 
215 74 34 % 215 0 316 -105 -

33 % 
94 

Bostadsanpassning  

K 2 126 1 433 67 % 2 626 -500 2 030 1 594 79 % 2 469 

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

N 2 126 1 433 67 % 2 626 -500 2 030 1 594 79 % 2 469 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentarer till avvikelse  

Den totala prognosen för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter visar ett underskott 
på 440 tkr. 

Bygglov och tillsyn: Intäkterna för bygglov ökar då bygglovsenheten har fått in ett stort antal 
ärenden. Förändringen i Plan- och bygglagen gör att verksamheten räknar med en stor ärende-
mängd även under resten av året. För att klara av detta har enheten lagt ner ett större antal timmar 
än planerat, vilket medför ökade kostnader för verksamheten. 

Miljöskydd: Både kostnader och intäkter är något lägre än beräknat. På grund av personalbrist 
fick planerat projekt ”Tillsyn på befintliga avloppsanläggningar” ställas in. Rekrytering av avlopps-
handläggare pågår. 

Kart- och mät: Enheten har haft något färre lägeskontroller och husutsättningar mot föregående 
år på grund av minskat antal beställningar. 

Bostadsanpassning: Behovet av bostadsanpassning ökar, även om ärendemängden varierar stort 
under året. 
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Personalredovisning 

Personal 

 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Antal anställda 22   

Antal årsarbetare 24   

Medelålder (år) 42   

Medellön (tkr) 35   

Medianlön (tkr) 32   

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 Mål 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar 
eller mer 

 22,8 %   

Sjukfrånvaro fördelad på kön     

Män  5,6 %   

Kvinnor  2,9 %   

Sjukfrånvaro fördelad på ålder     

29 år och yngre  0 %   

30 - 49 år  3,9 %   

50 år och äldre  3,8 %   

Samtliga <5% 3,7 %   

Personalomsättning % 

 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Helår 
2012 

    

Jämställdhet och mångfald % 

 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Antal anställda, andel män 32 %   

Kommentarer till avvikelse personal 

Personalredovisningen följdes upp av kommunstyrelsen till och med år 2013, därav finns inga jäm-
förelsetal för föregående år. 
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Socialnämnden 

Måluppfyllelse nämndens mål 

Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att 
arbeta mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas 
även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har 
nått sitt mål. 

Sammanställning nämndens mål 

Nämndens mål 

Totalt antal: 12 

Antal uppnådda: 11 

Antal delvis uppnådda: 1 

Antal ej uppnådda: 0 

Kund/invånare 

Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommu-

nen levererar 

 Delvis uppnått 

Kommentar 

Informationen för indikatorerna nedan är uppgifter hämtade från öppna jämförelser ("Öppna jäm-
förelser - vård och omsorg om äldre 2013" presenterade av socialstyrelsen och SKL). Undersök-
ningsdata härrör från "Vad tycker de äldre" 2013, som besvarades av kunderna våren 2013. De med 
Vallentuna jämförbara kommuner inom området äldreomsorg för 2012 var Upplands-Bro, Ekerö, 
Österåker, Värmdö, Salem, Tyresö och Sigtuna. För att över tid kunna följa utvecklingen har vi valt 
att bibehålla de kommuner vi jämförde oss med 2012. 
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Hemtjänstkunder 

 

Nöjd kund index (NKI) för dessa kunder var 2013 93 %, vilket är en ökning med en procent jämfört 
med föregående år. Men i jämförelse med de jämförbara kommunerna har vi en fjärde placering då 
några av dessa har förbättrat sina värden mera. Genomsnitt i landet är 2013 90 %. 

En jämförelse av frågeområden som sannolikt påverkar NKI har gjorts med våra referenskommuner 
med bättre NKI. Denna granskning visar att de områden Vallentuna behöver fokusera på i relation 
till referenskommunerna är: 

 Kundens upplevelse av bemötandet. 

 Kundens upplevelse av trygghet med hemtjänstinsatserna. 

 Kundens upplevelse av att kunna påverka när insatserna ska ges. 

 Kundens upplevelse av att personalen har tillräcklig tid för arbetsuppgifterna. 
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Kunder särskilt boende äldre 

 

Nöjd kund index (NKI) för dessa kunder var 2013 77 %, vilket är en minskning med en procent jäm-
fört med föregående år. I jämförelse med de jämförbara kommunerna har vi fallit till en sjunde pla-
cering då flera av dessa har förbättrat sina värden mera. Genomsnitt i landet är 2013 83 %. 

En jämförelse av frågeområden som sannolikt påverkar NKI har gjorts med våra referenskommuner 
med bättre NKI. Denna granskning visar att de områden Vallentuna behöver fokusera på i relation 
till referenskommunerna är: 

 Kundens nöjdhet med aktiviteter som anordnas i boendet. 

 Kundens upplevelse av att få information vid tillfälliga förändringar. 

 Kundens upplevelse av att dennes åsikter/önskemål beaktas vid utformning av hjälpen. 

Förnärvarande genomförs en enkät angående kundnöjdhet inom familjerätt och familjerådgivning. 
Resultat kommer att finnas tillgängligt 2014-10. 

   

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Öppna jämförelser, där Vallentuna ska ligga bland de 
tre främsta av jämförbara kommuner, hemtjänst 

4:de plats 3 främsta  

 

Öppna jämförelser, där Vallentuna ska ligga bland de 
tre främsta av jämförbara kommuner, särskilt boende 
för äldre 

7:de plats 3 främsta  

 
Familjerätt / Familjerådgivning - Kunderna ska vara 
nöjda med kontakten med socialförvaltningen 

   

 
Barnkonventionens intentioner tydliggörs i nämndens 
riktlinjer, avtal och rutiner 

   

Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, 

grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stöd- och omsorgsverksamheter. 

 Uppnått 
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Kommentar 

2010 infördes LOV (Lag om valfrihetssystem) inom hemtjänsten och i dagsläget finns, utöver den 
kommunala hemtjänsten, tio godkända privata utförare. Samtliga utförare har för närvarande en 
eller flera kunder i Vallentuna. 

Andelen kunder med extern utförare ökar succesivt enligt tabellen nedan. andelen kunder 2014 
avser aktuell bild 2014-08-30. 

År Andel kunder extern utförare Andel utförda hemtjänst timmar 

2011 9% 15% 

2012 11% 15% 

2013 15% 20% 

2014 19%  

 
 
Socialnämnden genomför i skrivandets stund en kundundersökning avseende nöjdheten med den 
erbjudna valfriheten inom hemtjänsten. Resultatet kommer att vara tillgängligt 2014-10. 
 
 
 

Idag erbjuds den enskilde möjlighet att välja äldreboende och att vara delaktig i insatsens utform-
ning inom andra områden. I Vallentuna finns fem äldreboenden. När en enskild bedöms ha behov 
av sådant boende frågar handläggaren om individen önskar ett specifikt boende. Om ett sådant öns-
kemål finns och det finns en tillgänglig plats på detta boende, erbjuds denna plats. Om önskad plats 
saknas erbjuds plats i annat boende i avvaktan på att en plats blir tillgänglig. Denna valmöjlighet är 
beskriven i rutiner för biståndsbedömning avseende äldreboende som tillämpas inom myndighets-
avdelningen.. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Brukarenkät, nöjdhet med den erbjudna valfriheten    

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

rättssäkert att få sitt ärende behandlat 

 Uppnått 

Kommentar 

Under 2014 har ett nytt verksamhetssystem implementerats, som hanterar hela processen från an-
sökan av insats till genomförande. Under året har utbildningar genomförts för personal inom olika 
delar av verksamheten. Systemet kommer att vara ett viktigt instrument för kvalitetssäkring av såväl 
myndighetsutövning som genomförande av insatser. Initialt kommer dock det att finnas inkör-
ningsproblem som behöver hanteras. 

Avdelningen för myndighetsutövning arbetar löpande med egenkontroll av handläggningens kvali-
tet. Detta görs med särskilt fokus på ledtider i handläggningen samt kvalitet på den dokumentation 
som sker i samband med handläggningen. 

Resultat egenkontroll handläggning 

Barn och ungdom Barngrupp Ungdomsgrupp Totalt 

Kategori     Antal Andel 

Utredningar som genomförts inom 4 
månader. (lagreglerat) 

34 89% 49 92% 83 91% 
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Resultat egenkontroll handläggning 

Utredningar som genomförts överskridit 
4 månader, därför förlängningsbeslut 
pga särskilda skäl (lagreglerat) 

3 8% 3 6% 6 7% 

Utredningar som genomförts överskridit 
lagstadad tid, ej förlängt 

1 3% 1 2% 2 2% 

Antal genomgångna utredningar 38  53  91 100% 

Genomsnittlig längd i dagar för hand-
läggning 

    83,7 dagar 

       

Funktionsnedsättning och äldre LSS grupp Äldre Totalt 

Kategori     Antal Andel 

Utredningar som genomförts inom tids-
rymd i rutin (3 månader) 

16 100% 20 100% 36 100% 

Utredningar som genomförts överskridit 
tidsrymd enligt rutin, där särskilda skäl 
finns. 

0 0% 0 0% 0 0% 

Utredningar som genomförts överskridit 
tidsrymd enligt rutin. 

0 0% 0 0% 0 0% 

Antal genomgångna utredningar 16  20  36 100% 

Genomsnittlig längd i dagar för hand-
läggning 

    Inget värde då 
endast stickprov 
tagits. 

       

Vuxenenheten Försörjningsstöd Miss-
bruk/Socialpsykiat
ri 

Totalt 

Kategori     Antal Andel 

Utredningar som genomförts inom tids-
rymd i rutin (3 månader) 

24 100% 20 100% 44 100% 

Utredningar som genomförts överskridit 
tidsrymd enligt rutin, där särskilda skäl 
finns. 

0 0% 0 0% 0 0% 

Utredningar som genomförts överskridit 
tidsrymd enligt rutin. 

0 0% 0 0% 0 0% 

Antal genomgångna utredningar 24  20  44 100% 

Genomsnittlig längd i dagar för hand-
läggning 

    Inget värde 
dåendast stickprov 
tagits 

       

Totalt Totalt     

Kategori Antal Andel     

Utredningar som genomförts inom tids-
rymd 

163 95%     

Utredningar som genomförts överskridit 
tidsrymd, där särskilda skäl finns. 

6 4%     
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Resultat egenkontroll handläggning 

Utredningar som genomförts överskridit 
tidsrymd. 

2 1%     

Antal genomgångna utredningar 171 100%     

Vid dessa egenkontroller har framkommit att endast 1% av de ärenden som granskats har haft ledti-
der som överskrider det som fastslagits. Vad gäller kvalitén på dokumentationen framkommer att 
den överlag är god, men att det varierar stort mellan handläggare. Egenkontrollerna har följts upp 
med återkoppling till resp. grupp samt riktat stöd till handläggare för att ytterligare höja kvalitén. 
 

Barn och ungdomsgruppen genomför handläggning enligt BBIC-metoden, vilket ytterligare säkrar 
kvaliten i handläggningens utförande. Under sommaren har genomförts en egenkontroll av tillämp-
ningen av BBIC vilket är ett krav för att få bibehålla denna certifiering. Resultatet av denna indike-
rade att metodiken är väl inarbetad men att de delar arbetssättet som tillkommit på senare tid be-
höver implementeras bättre. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 

Skyndsam handläggning från inkommet ärende till 
beslut, stickprov gällande att barnutredningar färdig-
ställs inom lagstadgad tid 

   

 Delegationsbeslut fattas av korrekt delegat, stickprov.    

Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet. 

 Uppnått 

Kommentar 

Socialnämnden tittar på möjligheten att på egen hand eller i samverkan med andra aktörer utöka 
antalet träffpunkter. 

Bland utföraravdelningens enheter finns i ett flertal av de lokala verksamhetsplanerna målformule-
ringar som syftar till att förbättra förutsättningarna för de personer som bor på enheterna att kunna 
delta i olika typer av lokala fritidsaktiviteter. Flera enheter har intensifierat samarbetet med den 
fritidskonsulent inom kultur och fritid som har särskild på personer med funktionsnedsättningar. 
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Verksamheten vid Träffpunkten är mycket uppskattad och har blivit en viktig plats för många per-
soner inom kommunen. Inte minst för personer med olika typer av funktionsnedsättningar och 
äldre. Under första halvåret 2014 har besöksantalet ökat med 32% jämfört med motsvarande period 
2013. 

Under augusti månad har man vid Träffpunkten genomfört en undersökning bland verksamhetens 
besökare.  Enkäten besvarades av 89 personer. Undersökningen syftade bla till att få en bild av hur 
betydelsefull verksamheten är för besökarna. Av undersökningen framkommer: 

 Att 20 % av besökarna uppger att verksamheten vid Träffpunkten haft mycket positiv inver-
kan på deras fysiska hälsa. 

 Att ca 40 % av besökarna uppger att verksamheten vid Träffpunkten haft mycket positiv in-
verkan på deras psykiska hälsa. 

  

  

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Öka antalet träffpunkter    

 Öka antalet besök på fritidsanläggningar    

 
Redovisa antal besök på Träffpunkten 6 341 

besök 
  

Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet 

 Uppnått 

Kommentar 

Socialnämnden deltar genom förvaltningens personal i många samverkansforum med såväl andra 
förvaltningar som andra huvudmän med fokus på kommuninvånares behov. Dessa forum utvecklas 
och omformas över tid för att på bästa sätt följa behovsutvecklingen. 

I samarbete med kulturförvaltningen genomförs gemensamma aktiviteter på kulturhuset för att 
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utveckla även detta som mötesplats för kommuninvånarna. Anhörigstöd genomför tillsammans 
med kulturförvaltningen aktiviteter i kulturhuset. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Mötesplatser för samverkan skapar mervärde för 
invånare. 

   

 Genom samverkan öka antalet besök på kulturhuset    

Vallentuna kommun ska underlätta för människor att leva ett själv-ständigt liv och att 

vara självförsörjande 

 Uppnått 

Kommentar 

Kostnaden för akutboende, till följd av avsaknad av bostäder, uppgår hittills i år till 414 tkr. 

Antalet sociala kontrakt är förnärvarande 52 stycken. 

En utredning i syfte att ge fler målgrupper möjlighet till arbete och egen försörjning har gjorts. Ar-
betsmarknadsenheten har fått i uppdrag att arbeta med en nollvision när det gäller arbetslöshet 
bland unga. 

Efter flera år av ökade kostnader för försörjningsstöd vände denna uppgång 2013 och såväl de totala 
kostnaderna som antalet hushåll med försörjningsstöd minskade. När det gäller statistiken avse-
ende antalet hushåll är dessa uppgifter något osäkra tillbaka i tiden. Uppgifterna tas från och med 
februari i år fram ur förvaltningens nya verksamhetssystem och blir då mer tillförlitliga. Under 2014 
ligger antalet hushåll på en något lägre nivå än vid motsvarande tidsperiod 2013. Eftersom befolk-
ningen ökat något innebär detta en minskad andel individer med försörjningsstöd. Med tanke på att 
tidigare rapporterade uppgifter troligtvis legat något för lågt är skillnaden i själva verket till och med 
något större. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Redovisa kostnad och omfattning av akutboende till 
följd av avsaknad av bostäder 

414 tkr   

 
Redovisa antal sociala kontrakt 52 kon-

trakt 
  

 

Utreda och utveckla samverkansformer för att ge 
kommuninvånare möjlighet till arbete och egen för-
sörjning 

Nej   

 
Andel individer med försörjningsstöd ska minska 0,64 % Högst 

0,69 % 
107,25 % 
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God ekonomisk hushållning 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet 

 Uppnått 

Kommentar 

Ekonomi 

Socialnämnden har under 2014 arbetat intensivt med att skapa en bättre ekonomisk medvetenhet i 
hela organisationen. Arbetet pågår med att utveckla kvaliten och de månadsvisa ekonomiska upp-
följningar för verksamheter i egen regi. På myndighetsavdelningen intensifierats arbetet uppföljning 
av beslut och placeringar kontinuerligt. Arbetet fortsätter med att skapa förståelse och medvetenhet 
avseende ekonomi och resursutnyttjande vilket ska genomsyra hela organisationen. 

Socialnämnden har också under perioden genomfört fyra upphandlingar varav tre av dem är avtals-
tecknade och en kommer att tecknas under september 2014. Parallellt har avtalsuppföljningar avse-
ende externa verksamheter och uppdragsuppföljningar för kommunal regi planerats och till viss del 
genomförts. 

Kvalitet 

Under våren har ett projekt genomförts för att utforma ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 
2009:11 för socialtjänsten i Vallentuna kommun. Under våren utarbetades grundkonfigurationen av 
systemet i det IT-verktyg som används (Stratsys). Under hösten 2014 kommer arbetet med att do-
kumentera verksamhetens processer i systemet att genomföras. I detta arbete involveras även de 
olika grupperna inom myndighetsavdelningen. Resultatet av detta arbete kommer att: 

 Tydliggöra riktlinjer och rutiner mm inom verksamheterna 

 Tydligare processer för genomförande av olika uppgifter inom verksamheten. 

 En överblickbar struktur för uppföljningsaktiviteter inom verksamheten 

 Bättre möjligheter till jämförelse över tid för utveckling av verksamheten. 

 Skapa förutsättningar för att förutse kvalitetsbrister i verksamheten (riskanalys) och utvär-
dera befintlig verksamhet (egenkontroll). 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Uppföljning av avtal och uppdrag för att säkerställa 
god kvalitet 

   

 Positivt ekonomiskt resultat. Nej   

Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar 

mesta möjliga nytta för kunder/invånare 

 Uppnått 

Kommentar 

Kompetensutveckling medarbetare 

Kompetenskartläggning med hjälp av kompetenskartläggningsverktyget KOLL, har genomförts på 
flertalet av förvaltningens verksamheter. Under hösten 2013 lades information om samtliga medar-
betares kompetens in i KOLL. Under 2014 genomförs fas 2 i projektet vilket innebär att det sker en 
dialog mellan chef och medarbetare med informationen i KOLL. Denna utmynnar i en sk. GAP-
analys som tydliggör vilka indivudella "områden" som behöver kompetensutvecklas utifrån den 
behovsprofil som utarbetats för olika befattningar. Under hösten 2014 ska samtliga verksamheter 
ha genomfört detta för samtliga medarbetare. 

Chefsutveckling 

Samtliga chefer som varit anställda längre än 12 månader har genomgått kommunens interna le-
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darutvecklingsprogram. För de chefer som har anställts den senaste tolvmånadersperioden finns en 
planering för utbildningen. 

  

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Kompetenskartläggning ska göras och redovisas    

 
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) ska 
öka. 

   

 
Nya chefer ska inom ett år ha påbörjat internt ut-
vecklingsprogram. 

100 % 100 % 100 % 

Tillväxt och utveckling 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god plane-

ring av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. 

 Uppnått 

Kommentar 

Socialnämnden deltar genom förvaltningen i samrådsmöten kopplat till samhällsplanering i syfte att 
ta ett aktivt ansvar för samhällsutvecklingen. Genom ett förebyggande arbete och ett aktivt delta-
gande kan nämnden vara med och arbeta bland annat för att öka den sociala hälsan. Under våren 
2014 har möten genomförts för att utveckla samverkansformerna mellan socialförvaltningen och 
stadsbyggnadsförvaltningen. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Medverkan i möten avseende planering av bebyg-
gelse, infrastruktur och kommunikation 

Nej   

Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt attrahera kunskapsföretag och vara en före-

tagsvänlig kommun. 

 Uppnått 

Kommentar 

Socialförvaltningen har under åren deltagit i kommunens näringslivsdagar. Vilka verksamheter som 
representerat förvaltningen har varierat från år till år. Till exempel har socialjouren, budget- och 
skuldrådgivare samt olika utförarverksamheter deltagit. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Socialnämnden deltar i kommunens näringslivsdagar    

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

 Uppnått 

Kommentar 

Samarbete sker mellan olika förvaltningar inom kommunen, till exempel ekonomgrupp, kommuni-
kation, IT-utvecklingsgrupp 0ch lokalresursplanering. Socialförvaltningen samarbetar även med 
andra kommuner såsom Koordination norrort, KSL med flera och med landstinget. Samarbeten 
sker på olika nivåer, alla med syfte att öka kundnyttan. Uppföljning av samarbetsformerna ses också 
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över regelbundet, bland annat för att använda tiden på bästa sätt. 

Träffpunkten samverkar totalt med 20 föreningar gällande aktiviteter på Träffpunkten. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 

Redovisning och bedömning av samarbeten under 
mandatperioden med avsikt att leda till ökad kund-
nytta 

   

Energi och miljö 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lös-

ningar för miljö och energi 

 Uppnått 

Kommentar 

Samtliga verksamheter inom socialförvaltningen källsorterar sopor. Hemtjänsten följer den källsor-
tering kunden valt. 

För att hålla nere energiförbrukningen i kommunens fastigheter byts bland annat kontinuerligt 
lampor ut till lågenergilampor och datorer stängs av efter arbetsdagens slut. Pappersanvändandet 
minskas bland annat genom fler ipads. Dessutom pågår ett arbete med att utveckla e-tjänster inom 
förvaltningen för att minska posthantering. 

Samtliga nya leasingbilar införskaffade 2014  uppfyller kraven enligt 2013 års miljöbilsdefinition. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Implementera miljöpolicy och lokala miljömål    

 Källsorteringen av sopor ska öka    

 
Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska 
minska 

   

 
Vid anskaffning av ny bil ska miljöbil enligt minst 2013 
års miljöbilsdefinition köpas in 
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Styrkort 

Verksamhetsmått 

Mått Mål 2014 
Prognos 

2014 
Utfall 

perioden 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Ekonomiskt bistånd - antal hushåll  262 208 262 304 

Ekonomiskt bistånd - genomsnitt antal 
månader 

 6,1 3,7 6,1 5,8 

Andel barn och unga i dygnetruntvård (av 
antal personer 0-20 år) 

0,07 % 0,05 % 0,05 % 0,07 % 0,08 % 

Andel äldre med hemtjänst (av antal 
personer 65 år och äldre) 

7,61 % 8,11 % 7,93 % 7,21 % 7,10 % 

Andel äldre i permanent och korttids-
/växelboende (av antal personer 80 år 
och äldre) 

18,8 % 19,2 % 19,0 % 20,6 % 20,4 % 

Andel personer i särskilt boende, soci-
alpsykiatri (av antal personer 21-64 år) 

0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,04 % 

Andel personer i bostad med särskild 
service, LSS, vuxna (av antal personer 21 
år och äldre) 

0,42 % 0,43 % 0,42 % 0,44 % 0,46 % 

Ekonomisk uppföljning (tkr) 

Mått 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2014 

Avvikelse 
prognos 

2014 

Avvikelse 
2013 

Avvikelse 
2012 

Socialnämnden totalt  423 923 245 -5 973 6 805 

Politisk verksamhet  1 000 0 113 -319 

Förvaltningsövergripande  43 176 361 2 296 3 440 

Individ- och familjeomsorg  52 872 4 346 102 -1 071 

Äldreomsorg  164 846 -4 512 -9 919 3 166 

Funktionsnedsättning, LSS  144 696 -2 308 24 -637 

Funktionsnedsättning, SoL  17 333 2 357 1 411 2 227 

Invånare/kund 

Mått Mål 2014 
Utfall 
2014 

Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Utförarverksamhet     

- Antal nöjda med socialtjänsten totalt    93 % 

- Individ- och familjeomsorg    94 % 

- Äldreomsorg    77 % 

- Funktionsnedsättning, LSS    93 % 

- Funktionsnedsättning, SoL    91 % 
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Medarbetare 

Mått Mål 2014 
Perioden 

2014 
Utfall 
2013 

Utfall 
2012 

Sjukfrånvaro < 5% 5,1 % 5,5 % 5,4 % 

Könsfördelning, andel män  12,0 % 13,0 % 12,0 % 
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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Socialnämndens budget uppgår till 423,9 mnkr. Prognoserna för de olika blocken visar på såväl 
över- som underskott. Totalt sett beräknas ett överskott på 0,2 mnkr. 

Inom blocket ”Individ och familjeomsorg” prognostiseras ett överskott på 4,3 mnkr. Överskottet 
ligger bland annat vad gäller placeringar och öppenvård (1,2 mnkr). Utöver detta beräknas netto-
kostnaderna för ekonomiskt bistånd till 13,7 mnkr, vilket är 1,8 mnkr mindre än budgeterat. 

Äldreomsorgen uppvisar ett underskott på totalt 4,5 mnkr. Kostnaden för hemtjänst beräknas till 
47,0 mnkr, vilket är 1,9 mnkr mer än budgeterat. Behovet av hemtjänst har ökat under andra tertia-
let och den största ökningen har skett under de två sista månaderna. Även nettokostnaderna för 
särskilt boende för äldre beräknas bli högre än budgeterat. Underskottet prognostiseras till 3,1 
mnkr. Underskottet kan delvis förklaras av ett ökat behov, men ett bättre resursutnyttjande av bo-
endeplatser har till viss del dämpat effekten. Nämnden har en tid tillbaka haft en överkapacitet vad 
gäller platser för särskilt boende, den överkapaciteten har succesivt minskat i takt med att antalet 
äldre och behovet har och fortsätter att öka. 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2014 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2013 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2013 

TOTALT          

K 505 193 328 379 65 % 504 763 430 492 901 151 370 31 % 492 734 

I -81 270 -54 332 67 % -81 085 -185 -81 377 -25 527 31 % -86 239 

N 423 923 274 047 65 % 423 678 245 411 524 125 843 31 % 406 495 

Politisk verksamhet     

K 1 110 482 43 % 1 110 0 1 107 257 23 % 1 193 

I -110 -73 66 % -110 0 -107 -45 42 % -95 

N 1 000 409 41 % 1 000 0 1 000 212 21 % 1 098 

Förvaltningsövergripande verksamhet  

K 43 230 27 481 64 % 43 823 -593 39 973 12 528 31 % 42 194 

I 
-54 -945 1 75

0 % 
-1 008 954 -1 357 -1 091 80 % -3 014 

N 43 176 26 536 61 % 42 815 361 38 616 11 437 30 % 39 180 

Individ- och familjeomsorg    

K 74 762 45 371 61 % 71 599 3 163 74 510 19 554 26 % 65 627 

I -21 890 -14 662 67 % -23 073 1 183 -20 564 -6 806 33 % -22 223 

N 52 872 30 709 58 % 48 526 4 346 53 946 12 748 24 % 43 403 

Äldreomsorg  

K 208 755 139 890 67 % 210 773 -2 018 206 434 65 178 32 % 211 151 

I -43 909 -28 342 65 % -41 415 -2 494 -42 259 -11 420 27 % -44 896 

N 164 846 111 547 68 % 169 358 -4 512 164 175 53 758 33 % 166 255 
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Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2014 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2013 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2013 

Funktionsnedsättning enligt LSS  

K 158 662 104 909 66 % 161 310 -2 648 151 213 48 102 32 % 154 081 

I -13 966 -9 434 68 % -14 307 341 -15 856 -5 775 36 % -14 492 

N 144 696 95 476 66 % 147 004 -2 308 135 357 42 327 31 % 139 588 

Funktionsnedsättning enligt SoL  

K 18 674 10 246 55 % 16 148 2 526 19 664 5 751 29 % 18 489 

I -1 341 -876 65 % -1 172 -169 -1 234 -390 32 % -1 518 

N 17 333 9 370 54 % 14 976 2 357 18 430 5 362 29 % 16 971 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentarer till avvikelse  

Individ- och familjeomsorg 

Inom blocket ”Individ- och familjeomsorg” återfinns kostnader för placeringar, öppenvård, rådgiv-
ning och ekonomiskt bistånd. Antalet institutionsplaceringar var under 2013 färre än året innan. 
Prognosen för 2014 visar på ett överskott på 1,1 mnkr avseende HVB-placeringar av barn & ungdo-
mar medan HVB-placeringar för vuxna visar på ett underskott på 0,2 mnkr. Prognosen för blocket 
individ- och familjeomsorg är att nettokostnaden hamnar på 48,5 mnkr för 2014 och ge ett över-
skott på 4,3 mnkr. 

Arbetet med att hitta alternativa individanpassade former av öppenvård istället för placeringar fort-
sätter och för 2014 görs ytterligare satsningar inom detta område. Det innebär i de flesta fall inte 
enbart ett bättre resursutnyttjande, utan är många gånger, både på kortare och längre sikt, ett bättre 
alternativ för den enskilde. Trots satsningar inom öppenvården prognostiseras ett överskott på över 
1,2 mnkr inom detta område. Det är framför allt inom den externa öppenvården som såväl volym 
som kostnad per individ beräknas bli lägre än budgeterat. 

Kostnaden för försörjningsstöd ökade med ca 2 mnkr per år mellan åren 2010 och 2012. 2013 vände 
denna trend och de totala nettokostnaderna minskade istället. För 2014 uppgår budgeten till 15,5 
mnkr medan nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd prognostiseras till 13,7 mnkr. Detta är lägre 
än 2013 års utfall på 14,3 mnkr. Denna trend är liknande i våra grannkommuner. Myndighetsavdel-
ningen(Vuxenenheten) har också de senaste åren haft ett tätare samarbete med AF, försäkrings-
kassa samt också genom stödåtgärder försökt underlätta för personer att komma in på arbetsmark-
naden. 

Äldreomsorg 

Den totala nettokostnaden för äldreomsorg beräknas till 169,4 mnkr. Med en budget på 164,8 mnkr 
innebär det ett prognostiserat underskott på 4,5 mnkr. De mest omfattande verksamheterna inom 
äldreomsorgen är boende och hemtjänst, vilka motsvarar 67 respektive 28 procent av de totala net-
tokostnaderna. Övriga verksamheter är dagvård, restaurangverksamhet, avlösarteam, trygghets-
larm, Riksfärdtjänst och turbundna resor. 

Kostnaden för hemtjänsten beräknas till 47,0 mnkr, vilket är 1,9 mnkr mer än budgeterat och 3,5 
mnkr mer än 2013. Behovet av hemtjänst har under andra tertialet ökat och den största ökningen 
har skett under de sista två månaderna. Under årets första åtta månader har i genomsnitt 386 per-
soner erhållit hemtjänst i Vallentuna. En volymökning av personer som har hemtjänstinsatser har 
skett från 360 i januari till 400 i augusti. Under samma period har antalet beviljade timmar ökat 
från drygt 12 300 i januari till strax under 13 000 i augusti, vilket innebär en utökning med 5,7 %. 
Prognosen baseras på en fortsatt hög, men konstant volym. Tabellen nedan visar utvecklingen av 
antal timmar för åren 2011-2014 . Ökningstakten av hemtjänsttimmar kan till viss del förklaras av 
befolkningsutvecklingen inom åldersgruppen 80 år och äldre. 
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Antal 
timmar 

Extern 
regi 

Kommunal 
regi 

Totalt 
Antal 
timmar* 

65-79 
år* 

80-89 
år* 

90-w år* 65-w år* 

Utfall 
2011 

17 650 96 367 114 017 11,0% 3,3% 7,6% 0,0% 3,9% 

Utfall 
2012 

18 559 104 435 122 994 8,0% 4,4% 4,6% 8,9% 4,6% 

Utfall 
2013 

27 146 111 143 138 289 12,0% 3,7% 4,4% -1,2% 3,5% 

Prognos 
2014 

37 200 110 800 148 000 7,0% 3,0% 4,0% 4,1% 3,2% 

* Förändring i procent. 

Behovet av särskilt boende har precis som för hemtjänsten ökat under tertialet. Nämnden har, se-
dan utökningen av platser på Väsbygården fullbordades 2011, haft en överkapacitet vad gäller plat-
ser för särskilt boende. Överkapaciteten har successivt minskat dels beroende på ökat behov och 
dels genom ökat resursutnyttjande. Det ökade behovet har ökat nettokostnaderna och enligt pro-
gnosen är nettokostnaderna 3,1 mnkr över 2014 års budget. 

Tabellen nedan visar utvecklingen av antal sålda och tomma platser. Om vi bortser från att en om-
sättning av platser innebär att det alltid finns dagar då lägenheter står tomma, fanns under förra 
året cirka 36 (23+13) platser fler än det genomsnittliga behovet. Prognosen för 2014 visar på att 
överkapaciteten minskat till 22 platser, och genomsnittet på fem lediga platser kan till stor del för-
klaras av en naturlig in- och utflyttning. 

 
Antal platser  
totalt 

Antal sålda platser Intäkt (tkr) 
Antal tomma 
platser i genom-
snitt 

Utfall 2011 202 13 7 433 19 

Utfall 2012 212 21 14 327 8 

Utfall 2013 215 23 15 263 13 

Budget 2014 212 23 13 854  

Prognos 2014 210 17 11 546 5 

Funktionsnedsättning enligt LSS 
 
Lite drygt 65 procent av de totala nettokostnaderna inom blocket ”Funktionsnedsättning enligt LSS” 
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) avser boende och daglig verksamhet för 
vuxna. Övriga delar innefattar bland annat korttids- och elevhemsboende för barn samt kostnader 
för personliga assistenter. 
 
Nettokostnaderna beräknas till 147,0 mnkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott på 2,3 
mnkr. Jämfört med 2013 innebär det en kostnadsökning på 7,4 mnkr. Den största kostnadsökning-
en avser placering på boende för barn och det är också där det största prognostiserade underskottet 
kan ses. En stor del av det förväntade underskottet förklaras av att några barn, som tidigare varit 
placerade vid HVB (hem för vård och boende) enligt Socialtjänstlagen har beviljats elevhemsboende 
enligt LSS (flyttat från placering inom individ- och familjeomsorg till placering inom funktionsned-
sättning LSS). Utöver detta beräknas även kostnaderna för daglig verksamhet LSS, ledsagarservice, 
kontaktperson och avlösarservice blir högre än budgeterat. Underskotten vägs till viss del upp av 
överskott inom boende för vuxna. 
 
 
Funktionsnedsättning enligt SoL 
 
Inom blocket ”Funktionsnedsättning enligt SoL” (Socialtjänstlagen) återfinns kostnader framför allt 
för olika typer av boende alternativt boendestöd samt sysselsättning för vuxna med en funktions-
nedsättning. 
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Av de beräknade nettokostnaderna på 15,0 mnkr, avser 11,1 mnkr olika typer av boende och boende-
stöd. Behovet av platser för särskilt boende för personer med en psykisk funktionsnedsättning till-
godoses av externa vårdgivare, i huvudsak utanför länet. Nettokostnaderna för dessa placeringar 
uppgick 2013 till 4,7 mnkr. Totalt var nio personer någon under förra året placerad inom denna 
insats och antalet genomsnittliga placeringar uppgick till 6,8 stycken. Under 2013 kunde flera place-
ringar avslutas och övergå i individanpassad öppenvård eller boendestöd. Budgeten för 2014 ligger 
på 2,8 mnkr och baseras på fyra årsplaceringar. Enligt prognosen kommer volymen kunna begrän-
sas till knappt tre årsplaceringar och nettokostnaden beräknas till 1,8 mnkr. Ett överskott på 1,0 
mnkr prognostiseras därmed. 
 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
Budget 

2014 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2014 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (tkr) 2 794 807 29 % 2 294 1 000 

7735 -  Verksamhetssystem 1 294 807 62 % 1 294 0 

      

9999 -  Årligt investeringsanslag 1 500    1 000 

Inbrottslarm och passersystem    150  

Öppenvård - Investeringar i  
samband med flytt till större 
lokaler 

   350  

      

Kommentarer till avvikelse investeringar 

Av nämndens årliga anslag på 1 500 tkr beräknas totalt 500 tkr användas under året. Inbrottslarm 
och passersystem kommer att installeras i förvaltningens centrala kontor till en kostnad på 150 tkr. 
Öppenvården planerar att flytta till nya och större lokaler under hösten. I samband med detta be-
räknas 350 tkr av investeringsanslaget användas för inköp av diverse inventarier. 

Personalredovisning 

Personal 

 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Antal anställda 450 452 456 

Antal årsarbetare 418 415,2 395,8 

Medelålder (år) 45,7 45,1 45,8 

Medellön (tkr) 26,0 25,3 24,6 

Medianlön (tkr) 23,9 23,4 22,8 
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Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 Mål 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar 
eller mer 

 42,5 % 43,9 % 42,8 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön     

Män  2,8 % 3,5 % 3,3 % 

Kvinnor  5,5 % 5,8 % 5,8 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder     

29 år och yngre  5,9 % 7,4 % 4,3 % 

30 - 49 år  4,2 % 5,7 % 5,5 % 

50 år och äldre  5,8 % 5,0 % 5,8 % 

Samtliga  5,1 % 5,5 % 5,4 % 

Personalomsättning % 

 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Helår 
2012 

  11,9 % 8,5 % 

Jämställdhet och mångfald % 

 
Perioden 

2014 
Helår 
2013 

Helår 
2012 

Antal anställda, andel män 12,0 % 13,0 % 12,0 % 

Kommentarer till avvikelse personal 

Personalomsättningen bedöms ligga på en rimlig nivå och har varit stabil de senaste åren. Andelen 
långtidssjuka, det vill säga sjukfrånvaro över 60 dagar, har sjunkit vilket är positivt. I övrigt är sjuk-
frånvaron stabil på drygt 5 procent. En förklaring till den stabila sjukfrånvaron är tidiga rehabilite-
ringsinsatser och friskvårdssatsningar. 

Medarbetarenkät 2012 (indexform) 

Område 
Kommunen, 

totalt 

Särskilt bo-
ende, äldre-

omsorg 

Hemtjänst, 
äldreomsorg 

Omsorg om 
personer med 

funktions-
nedsättning 

Individ- och 
familjeomsorg 

Motivation 82 82 83 80 85 

Ledarskap 79 83 77 83 83 

Styrning 81 86 85 83 85 

HME 81 84 82 82 84 
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Överförmyndarnämnden 

Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott på 100 tkr för år 2014. Det är främst kost-
naderna för arvodering till uppdragstagare som avviker från budget. 

Kostnaderna för köp av huvudverksamhet från kommuner omfattar Vallentunas kostnader för det 
gemensamma kansliet i Täby. Utfallet beräknas bli enligt budget. 

Statsbidraget avser ersättning från Migrationsverket för kostnader för god man till ensamkom-
mande asylsökande barn. Bidragets storlek baseras på hur många ensamkommande barn Vallen-
tuna tar emot under året. Ersättningen söks retroaktivt. 

Driftsredovisning 

 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2014 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2013 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2013 

TOTALT          

K 2 386 1 922 80 % 2 486 -100 2 309 2 117 92 % 2 736 

I 
-35 -36 103 

% 
-36 1 0 -95 0 % -246 

N 2 351 1 886 80 % 2 450 -99 2 309 2 022 88 % 2 490 

Statsbidrag     

K 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0 

I 
-35 -36 103 

% 
-36 1 0 -95 0 % -246 

N 
-35 -36 103 

% 
-36 1 0 -95 0 % -246 

Köp huvudverksamhet från kommuner  

K 1 299 856 66 % 1 299 0 1 274 995 78 % 1 422 

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

N 1 299 856 66 % 1 299 0 1 274 995 78 % 1 422 

Arvoden  

K 
1 059 1 041 98 % 1 159 -100 1 007 1 105 110 

% 
1 255 

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

N 
1 059 1 041 98 % 1 159 -100 1 007 1 105 110 

% 
1 255 
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Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2014 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2013 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2013 

Övriga kostnader  

K 28 25 89 % 28 0 28 17 61 % 59 

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

N 28 25 89 % 28 0 28 17 61 % 59 

          

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

 


