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” I Vallentuna kommun har vi 
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genomsyrar vår organisation.”
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Nyckeltal i sammandrag

2010 2009 2008 2007 2006

Befolkning 31/12 1 30 114 29 361 28 954 28 382 27 865

Varav  1–5 år 2 318 2 296 2 224 2 210 2 141

Varav  6–15 år 4 282 4 206 4 229 4 153 4 163

Varav 16–19 år 1 863 1 865 1 790 1 737 1 661

Varav 80 år och äldre 845 848 836 827 816

Antal årsarbetare 2 1 345 1 315 1 313 1 304 1 277

Per 1000 invånare 45 45 45 46 46

Andel av kommunal verksamhet i extern regi 35 35 35 … …

Skattesats, kr 31:08 31:08 31:08 31:45 31:45

Varav kommunen 18:98 18:98 18:98 19:18 19:18

Årets resultat, mnkr 92 29 33 22 119

Årets resultat enligt balanskravet, mnkr 88 23 32 19 41

Exklusive extraordinära poster 45

Driftsbudgetavvikelse, mnkr 4 24 16 -2 28

Nettokostnader, mnkr 3 1 130 1 136 1 097 1 020 931

Per invånare, kr 37 540 38 687 37 881 35 928 33 409

Nettoinvesteringar, mnkr 248 107 102 68 61

Per invånare, kr 8 243 3 633 3 535 2 410 2 172

Eget kapital, mnkr 836 744 715 682 660

Per invånare, kr 27 778 25 348 24 686 24 023 23 685

Låneskuld, mnkr 145 0 0 0 0

Per invånare, kr 4 818 0 0 0 0

Soliditet, % 60 70 75 76 80

Inklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden 26 23 23 20 27

1 Källa SCB.
2 Exklusive anställda i verksamhet på entreprenad.
3 Exklusive avskrivningar.
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Så lyder Vallentuna kommuns nya vision. Tanken med vi-
sionen är att på ett åskådligt sätt peka ut färdriktningen för 
Vallentuna kommun. Textens tjugotre små ord är ett sätt 
att förpacka de tankar, överväganden och målsättningar 
som utgör grunden för kommunens utveckling. 

Visionen är en portal till Vallentunas översiktsplan för 
åren 2010–2030. Arbetet med planen har pågått oförtrutet 
sedan början av förra mandatperioden och den beslutades 
av kommunfullmäktige i maj. Översiktsplanen beskriver 
hur kommunen tänker använda mark och vatten på ett 
strukturerat och uthålligt sätt. 

Tillväxt och service
Kommunen ser ljust på framtiden och kommer att satsa på 
samhällsutvecklingen genom stora investeringar de när-
maste åren.  Några av satsningarna har startat under 2010. 
Den ekonomiska utvecklingen är god och skapar tillsam-
mans med befolkningstillväxten förutsättningar för att 
fortsätta bygget av en attraktiv kommun. Årets resultat 
följer trenden de senaste åren och uppfyller mer än väl de 
finansiella mål som kommunen har antagit. 

Vallentuna har sedan åttiotalet haft en trygg och säker 
befolkningstillväxt på cirka två procent per år. Att män-
niskor vill bosätta sig i Vallentuna är naturligtvis glädjande 
men det innebär också utmaningar vad gäller planering 
för bland annat skolor och förskolor. I november passerade 
antalet invånare 30 000. Kommunen har en ung befolk-
ning där medelåldern ligger på cirka 38 år. Av allt att döma 
kommer medelåldern att sjunka ytterligare då de flesta 
som flyttar in är barnfamiljer.

Studieresultatet i våra skolor håller en hög kvalitet 
och Vallentuna utsågs av Lärarförbundet till länets bästa 
skolförbättrare 2010. Att vi har klättrat i rankingen är ett 
resultat av en målmedveten styrning från politiken och ett 
hårt arbete från organisationen. 

Kvalitet som konkurrensmedel
För att ge kommunens invånare mer valfrihet infördes 
kund val i hemtjänsten från och med 2010. Det innebär att 
den som är beviljad hemtjänst själv kan välja vem som ska 
utföra arbetet – kommunens utförare eller privata alterna-
tiv. Pengen är den samma oavsett om man väljer en kom-
munal eller privat utförare. Konkurrensmedlet är alltså 
kvalitet och inte priset.

Efter mer än tjugo år av diskussioner togs det första spad-
taget i bomkorset i början av sommaren. Arbetet med att 

bygga en planskild korsning mellan väg och järnväg, inklu-
sive överdäckning av Väsbyvägen, beräknas ta omkring tre 
år. Ytterligare ett spadtag markerade byggstarten av det nya 
kultur- och bibliotekshuset. Invigning beräknas ske någon 
gång under 2012.

En vacker vårdag sjösattes de två trålbåtarna som ska 
tjänstgöra på Vallentunasjön i arbetet med att åstadkomma 
ett bättre siktdjup. Verksamheten kommer att fortsätta 
under 2011.

I Uthamra invigdes en ny pumpstation. Att den har kom-
mit på plats är en viktig hörnsten i ansträngningarna för att 
rena sjön. Breddningar ska hädanefter inte kunna ske.

För att komma tillrätta med trafikfarorna på väg 268 
mellan Vallentuna och Upplands Väsby, ingick Vallentuna 
kommun ett finansieringsavtal tillsammans med Upp-
lands Väsby kommun och Trafikverket. Arbetet med att 
räta ut vägen kommer att starta under 2014.

Den 6 juni, i samband med nationaldagsfirandet, in-
vigdes nya Vallentuna idrottsplats. Kommunen har satsat 
cirka 33 miljoner kronor på bland annat två nya konstgräs-
planer och läktare.

Att Roslagsbanan fick kvartstrafik firades en tidig höst-
morgon med att kommunföreträdare bjöd morgonpend-
larna på kaffe och bulle.

Under hösten invigdes det senaste i raden av infrastruk-
turprojekt i Vallentuna, nämligen den nybyggda Lind-
holmsvägen med sträckning från rondellen vid idrottsplat-
sen till rondellen vid Arningevägen.

Förutsättningar inför framtiden 
Vallentunas starka ekonomi och tillväxt är en viktig grund 
för en bra och stabil utveckling. Detta kombinerat med ut-
veckling av verksamheten och ett ständigt arbete med för-
bättringar innebär att kommunen har goda förutsättningar 
att möta de satsningar som behöver göras. Vallentuna 
har trots lågkonjunktur och lägre skatteutveckling under 
2009-2010, vilket har drabbat hela kommunsektorn, klarat 
en ekonomi i balans. Det finns därmed all anledning att se 
ljust på framtiden!

Örjan Lid
Kommunstyrelsens ordförande

Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad 
natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt 
till en växande och hållbar storstadsregion. 

Kommunalrådet
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Många vill glädjande nog bo i Vallentuna. För att kunna 
växa kontrollerat och klara av framtidens utmaningar gäl-
ler det att anpassa verksamheten och servicen till invå-
narnas behov och förväntningar.  År 2010 har inneburit 
många viktiga milstolpar för Vallentuna kommun. 

Ny vision och översiktsplan
Den 17 maj tog kommunfullmäktige beslut om en ny 
översiktsplan och vision, som tar ett helhetsgrepp över 
kommunens utveckling och roll i Stockholmsregionen. 
Ambitionen är att kommunen år 2030 ska ha 45 000 invå-
nare och 10 000 arbetsplatser.  

Under slutet av året började arbetet med att föra ut visio-
nen, så att den genomsyrar alla verksamheter i kommunen.  

Ny kommundirektör
I april tillträdde Ann-Charlotte Järnström 
som kommundirektör och fick bland  
annat uppdraget att se över av kommunens 
samtliga verksamheter ur ett process-
perspektiv för att där igenom uppnå ett  
koncerntänkande. 

Första spadtag för kulturhus och bibliotek
I april togs det första spadtaget för det nya kulturhuset och 
biblioteket.  Mer än 300 personer samlades i kommunal-
husparken för att fira starten för Vallentunas nya landmär-
ke. Med sitt centrala läge i hjärtat av Vallentuna centrum 
kommer kulturhuset och biblioteket att bli en efterlängtad 
mötesplats för unga och gamla. 

Första spadtag för trafikplats
I juni var det dags för det första spadtaget för Vallentuna 
trafikplats. Behovet av en planskild trafiklösning har 
diskuterats i mer än tjugo år, så det var en efterlängtad 
byggstart. Eftersom det är ett samverkansprojekt deltog 
representanter från Trafikverket, SL och kommunen. 
Närmare 300 personer samlades för att vara med vid det 
historiska ögonblicket, varav nästan 100 barn som hjälpte 
till att gräva ordentligt! 

Kundval i hemtjänsten
Som ett led i arbetet att öka valfriheten i kommunen, in-
fördes kundval i hemtjänsten den 1  januari. Valet innebär 
att företag som vill utföra hemtjänst i Vallentuna kan an-
söka om att få göra det, och att de som är vårdtagare själva 
kan välja utförare. 

Årets skolförbättrare
Vallentunas skolor har visat framfötterna under året. I 
maj fick Vallentuna ett regionalt pris som bästa skolför-
bättrare av Lärarförbundet i Stockholms län. Vallentuna 
har bland annat ökat sina betygsresultat från plats 106 till 
21 i landet och andel godkända i årskurs 9 från plats 138 
till 50 tack vare ett målmedvetet arbete från skolledning, 
rektorer och lärare. 

Även gymnasiet har fått pris under året. Vallentuna 
gymnasium gjorde succé i internettävlingen Webbstjärnan 
med bloggen ”Det klokaste som någonsin sagts”. Priset 
gavs för bästa pedagogiska grepp med motiveringen: 

Året 2010 har präglats av tillväxt och utveckling. 
Vallentuna blev landets snabbast växande kommun* 
och i november kunde vi fira att befolkningen 
passerade 30 000-strecket!

* Källa: Statistiska centralbyrån

Årets händelser
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Ovan: Mer än hundra barn hjälpte politikerna att ta ett ordentligt första spadtag för den nya trafikplatsen.  Vänster: Kulturnämndens 
ordförande Lars-Bertil Ohlsson, kulturchef Pernilla Järveroth och kommunstyrelsens ordförande Örjan Lid tog det första spadtaget för 
Vallentunas nya kulturhus och bibliotek. Höger: Under året beslutades om att införa kundval i hemtjänsten.
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”Genom att använda webben får en traditionell skriv-
uppgift mottagare även utanför klassrummet och visar hur 
kloka elever kan vara”. 

Bloggen är ett temaarbete inom ämnena filosofi och 
religion. Båda priserna visar att Vallentunas skolor håller 
en hög kvalitet.

Invigning av nya Vallentuna IP
Kommunen har en omfattande fritidsverksamhet och i 
samband med nationaldagen invigdes det nya och om-
byggda Vallentuna IP – numera en av Stockholms moder-
naste idrottsplatser. De som var på plats kunde njuta av 
strålande väder, sång, dans, tivoli och fotboll. Det spelades 
bland annat en jippomatch med politiker, tjänstemän från 
kommunen och ledare från fotbollsklubbarna. 

Restaurering av Vallentunasjön
Som ett led i kommunens miljöarbete påbörjades res-
taureringen av Vallentunasjön. Projektet, som drivs 
tillsammans med Täby kommun, syftar till att återställa 
den ekologiska balansen i Vallentunasjön. Målet är att så 
småningom kunna erbjuda Vallentunas invånare en sjö 
med bra siktdjup som man gärna badar i.

Ny grafisk profil
I oktober var det premiär för Vallentuna kommuns nya 
grafiska profil. Det ska vara lätt för kommuninvånarna att 
känna igen kommunens information, oavsett vilken del 
av kommunen som kommunicerar. Därför tar den grafiska 
profilen ett helhetsgrepp kring den visuella kommuni-
kationen och gör kommunen till en tydlig och enhetlig 
avsändare samtidigt som den lyfter och stärker kommunen 
som varumärke.

Årets händelser

Vi hade mycket att fira under 2010. Till exempel att Vallentuna blev landets snabbast växande kommun och att vi fick utmärkelsen 
länets bästa skolförbättrare.
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Överst: Showdansgruppen Flex uppträdde när Vallentuna IP invigdes med pompa och ståt på nationaldagen.  
Vänster: Vallentunasjöns ekologiska balans ska återställas genom ett unikt restaureringsprojekt. 
Höger: Kommunen samordnar volontärinsatser, för att kunna erbjuda något mer än den hjälp och det stöd som traditionellt ges. 
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Ekonomisk utveckling
De senaste åren har varit ovanligt turbulenta, både för 
samhällsekonomin och för kommunsektorns ekonomi. 
Finanskrisen förändrade i ett slag förutsättningarna för 
världsekonomin. Inte sedan den stora depressionen på 
1930-talet har den ekonomiska aktiviteten rasat så snabbt 
och så djupt som under slutet av 2008 och början av 2009. 
Lyckligtvis vände de flesta ekonomier uppåt under slutet 
av 2009 och återhämtningen har fortsatt under 2010. 
Sveriges ekonomi har återhämtat sig mycket snabbare än 
väntat, och enligt Sveriges Kommuner och Landstings 
decemberprognos beräknas BNP öka med över fem 
procent 2010.

Även arbetsmarknaden har utvecklats bättre än vad 
som först befarades. Sysselsättningen föll kraftigt under 
krisen, men har sedan hösten 2009 återhämtat mer än 
halva tappet. Eftersom sysselsättningen är nyckeln till 
skatteunderlaget, har prognoserna för skatteintäkterna 
reviderats upp ordentligt.

På senhösten 2008 såg det ut som om 2009 och 
2010 skulle bli mycket svåra år för kommunerna, och 
att det skulle krävas drastiska åtgärder för att hålla 
kommunsektorns ekonomi i balans. I efterhand kan 
man konstatera att både 2009 och 2010 kommer att 
gå till historien som de resultatmässigt bästa åren på 
mycket länge inom kommunsektorn. Det är viktigt att 
komma ihåg att i 2010 års resultat ingår tillfälliga statliga 
tillskott. Kommunerna måste därför hålla i pengarna 
för att inte tvingas till neddragningar kommande år, då 
intäkterna från skatter och statsbidrag utvecklas svagt. 

Det finns även en risk för att Sverige dras med i den svaga 
omvärldskonjunkturen, vilket skulle få konsekvenser för 
kommunsektorns skatteintäkter.

Befolkning och bostadsbyggande
Vallentuna kommun har sedan 1970-talet haft en jämn och 
hög befolkningstillväxt och under hösten 2010 passerade 
invånarantalet 30 000-strecket. Befolkningen ökade med 
753 personer under 2010 och uppgick den 31 december till 
30 114 personer. Under den senaste tioårsperioden har 
Vallen tunas befolkning ökat med 20 procent.

Befolkningstillväxten betyder mer intäkter men också 
krav på utbyggd service. Behovet av investeringar och fler 
platser i förskolor, skolor och äldreboenden ökar. Detsam-
ma gäller behovet av ett rikt utbud av fritids- och kultur-
möjligheter. Kommunen har en ung befolkning med fler 
barn och unga än riket i genomsnitt.

I Vallentuna finns ett klart samband mellan byggande 
och befolkningsutveckling. Bostadsbyggandet inom kom-
munen har under de senaste tio åren varierat mellan 84 
och 284 bostäder per år. Under 2010 påbörjades byggandet 
av 231 bostäder, det är en kraftig ökning jämfört med före-
gående år. Den förhållandevis låga nivån 2009 berodde till 
stor del på finanskrisen 2008-2009 , se figur 1. 

Under 2010 har antalet bygglovsärenden ökat med 15 
procent jämfört med 2009, och det beslutades om 436 
bygglov. Ökningen bedöms bero på det låga ränteläget och 
möjligheten att söka ett så kallat ROT-avdrag. 

Förvaltningsberättelse
Omvärldsanalys Figur 1. Antalet igångsatta bostadsbyggen och kommu-

nens folkökning. Antalet bostadsbyggen följer 
konjunkturen. Eftersom det normalt är inflyttning 
ett till tre år efter byggstart fördröjs effekten av 
konjunkturen på kommunens folkökning 
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I Vallentuna finns ett klart samband  
mellan byggande och befolkningsutveck-
ling. Under 2010 startade byggandet av 
231 bostäder, bland annat Trädgårds-
staden i Vallentuna centrum. 

11
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Balanskrav och finansiella mål
Enligt kommunallagen ska Sveriges kommuner uppnå en 
ekonomi i balans varje enskilt år. Detta så kallade balans-
krav innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna så att 
ett positivt resultat uppnås. Om kommunen redovisar ett 
negativt resultat måste motsvarande belopp hämtas in de 
nästkommande tre åren. 

Årets resultat uppgår till 92,3 miljoner kronor. Från 
och med i år tillämpar kommunen nya rutiner vid redo-
visning av exploateringsverksamheten. Exploateringsin-

komster och -utgifter från tidigare år (större delen avser 
2006–2008) har justerats och ingår i årets resultat med en 
positiv resultateffekt på 60,2 miljoner kronor. Justeringen 
är av engångskaraktär och avräknas inte vid den så kallade 
balanskravs utredningen. 

I resultatet finns engångsintäkter i form av realisations-
vinster på 3,9 miljoner kronor som däremot avräknas vid 
balanskravsutredningen.Vallentuna kommun har efter 
avräkningen ett positivt resultat på 88,4 miljoner kronor 
och uppfyller därmed balanskravet.

Efter balanskravet har vi inom ramen för det egna kapita-
let reserverat 51,0 miljoner kronor till framtida pensions-
utbetalningar.

Utöver balanskravet beslutade kommunfullmäktige om 
följande finansiella mål för 2010: 

Kommunens resultat ska, under en femårsperiod i •	
snitt, uppgå till minst två procent av den sammanlagda 
summan för skatteintäkter, utjämning och generella 
statsbidrag. Eftersom det genomsnittliga resultatet 
uppgår till 2,6 procent är målet uppfyllt , se tabell 1. 
Skattekvoten (kommunens nettokostnader inklusive •	
finansnetto i relation till skatteintäkter, utjämning 
och generella statsbidrag) ska, under en femårsperiod 
i snitt, uppgå till maximalt 98 procent. Eftersom den 
genomsnittliga skattekvoten uppgår till 97,4 procent är 
målet uppfyllt. 
Exploateringsverksamheten ska vara självfinansierad. •	
Under året avslutades tre exploateringsprojekt vilket 
innebar en positiv resultatpåverkan med 8,9 miljoner 
kronor. Därmed är målet uppfyllt. 

Ekonomisk översikt och analys

Figur 2. Årets resultat 2006–2010
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Likviditet och soliditet 
Likviditeten beskriver betalningsberedskapen på kort 
sikt och definieras som likvida medel (kassa och bank) i 
förhållande till externa kostnader. Likviditeten har sjunkit 
de senaste åren, från elva procent 2008 till sex procent 
2010 (mätdatum 31 december). Detta är ett resultat av en 
förbättrad likviditetsplanering då det gäller att hålla en god 
balans mellan likvida och placerade medel. Ambitionen är 
att likviditeten ska ligga kring tre till fyra procent.

Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka 
på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna som är 
finansierade med eget kapital, se figur 3. Enligt 2010 års 
bokslut har soliditeten försämrats med tio procentenheter 
till 60 procent jämfört med förra årsskiftet.  Dels beror 
det på förändrad exploateringsredovisning som innebär 
att omslutningen på tillgångarna har ökat, dels på nyupp-
tagna banklån.  Tar man hänsyn till ansvarsförbindelser 
för pensioner blir soliditeten 26 procent i år, vilket är något 
bättre än föregående år.

Sammanfattningsvis är soliditeten fortsatt mycket god 
jämfört med kommunsektorn i övrigt, både med och utan 
hänsyn tagen till ansvarsförbindelsen. 

Driftsredovisning
Vallentuna kommuns verksamhet är organiserad i tio 
nämnder inklusive valnämnden. Varje nämnd är ansvarig 
för sin budget. Nämndernas nettokostnader, det vill säga 
driftskostnader minus driftsintäkter, uppgick 2010 till  
1 259 miljoner kronor. Detta är en ökning med 57 miljoner 
kronor (4,7 procent) jämfört med 2009. 

Kostnader per verksamhet 
Områdena pedagogisk verksamhet och vård och omsorg 
står för en betydande del av kommunens totala kostnad 
(89 procent). För en stor del av verksamheterna inom 
dessa områden påverkas kostnaderna av förändringar i 

kommun invånarnas åldersstruktur. Det verksamhets-
område som till synes har ökat mest jämfört med 2009 är 
kultur (29 procent). Detta förklaras av att huvudmanna-
skapet för Kulturskolan har flyttats från barn- och ung-
domsnämnden till kulturnämnden under 2010.

Tabell 1. Kommunens resultat i procent och skattekvot  
under fem år samt genomsnitt

2008 2009 2010 2011 2012 Genom-

snitt

Resultatmål 2,8 2,5 7,3 0,2 0,4 2,6

Skattekvot 97,2 97,5 92,7 99,8 99,6 97,4

Nyckeltalen för år 2011 och 2012 är beräknade utifrån 
Kommunplan 2011-2013.

Figur 3. utveckling av soliditeten 2006–2010

Figur 4. nettokostnader fördelade  
per verksamhet, mnkr
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Figur 5. nämndernas kostnader fördelade  
efter typ av resurs, mnkr
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Kostnader per resurs 
När kostnaderna fördelas efter typ av resurs ser man 
att den enskilt största kostnaden är personal, se figur 5. 
Kommunens egna personalkostnader utgör 43 procent av 
förbrukade resurser. Till detta kommer personalrelaterade 
kostnader i de delar av verksamheten som drivs i annan 
regi. Lägger man till dessa tjänster så utgör de personalre-
laterade kostnaderna för kommunens verksamhet sam-
mantaget 78 procent. Personalkostnadernas stora andel gör 
att både pris och volym för arbetskraften är avgörande för 
kommunens totala kostnad.

Resterande 22 procent består till största delen av lokal-
kostnader (inklusive kapitalkostnader), inköp av varor 
samt bidrag och transfereringar, till exempel bidrag till 
räddningstjänstförbundet och ekonomiskt bistånd. 

Nämndernas intäkter 
Den största driftsintäkten är bostads- och lokalhyror. 
Merparten (75 procent) består av den internhyra som 
samhällsbyggnadsnämnden debiterar övriga nämnder. 
Andra stora intäktskällor är de taxor och avgifter som 
kommunen debiterar kommuninvånare och företag för 
bland annat förskola, fritidshem och avfallshantering. Till 
andra kommuner och landsting säljer Vallentuna platser 
inom grund- och gymnasieskolan samt inom hemvården 
för 26 miljoner kronor. Kommunens verksamheter får även 
riktade statsbidrag från vissa statliga myndigheter. År 2010 
uppgick dessa till 41 miljoner kronor, se figur 6.

Nämndernas nettokostnader  
och budgetavvikelser 
Sammantaget redovisar nämnderna ett överskott på 4,1 
miljoner kronor, vilket motsvarar en förbrukning på 99,7 
procent av årets budget . Utfallet är något bättre än redo-
visade prognoser under året. I kommunstyrelsens budget 
ingår anslag för oförutsedda utgifter som vid årets början 

uppgick till 5,2 miljoner kronor. Kommunfullmäktige 
beslutade under året att omdisponera ytterligare fem mil-
joner kronor från finansförvaltningen. Drygt sex miljoner 
kronor av de oförutsedda utgifterna har omfördelats till 
nämnderna.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott. Avvikelsen 
består bland annat av den uteblivna kapitalkostnaden för 
projektet Vallentuna Direkt. Detta beror i sin tur på att de 
upparbetade investeringsutgifterna direktavskrevs i års-
bokslutet 2009. Samtidigt har det tillkommit kostnader för 
projekt inom handlingsplanen för Vallentuna Direkt som ti-
digare, felaktigt, har klassificerats som investeringsprojekt.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter redovisar ett 
resultat i nivå med budget. För fritidsnämnden blev utfallet 
bättre än budgeterat. Kapitalkostnader och internhyror 
för fritidsanläggningar har efter revidering blivit lägre än 
budgeterat. För höga uppbokningar av 2009 års förenings-
bidrag och lägre kostnader för 2010 bidrar till överskottet.

Socialnämnden redovisar ett underskott. Det är inom 
individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen som 
budgeten har överskridits. Avvikelsen inom äldreomsor-
gen finns inom korttidsboende och hemtjänst. Fram till 
dess att Väsbygårdens ombyggnation är klar kommer det 
att finnas ett stort behov av korttidsplatser, som köps från 
externa vårdgivare. Budget avvikelsen inom individ- och 
familjeomsorg förklaras främst av ett ökat ekonomiskt 
bistånd. För att belysa socialnämndens situation har Sve-
riges Kommuner och Landsting gjort en analys. En första 
rapport presenterades i december.

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett överskott, 
som förklaras av att vissa projekt inte har kommit i gång 
samt att vissa tjänster har varit vakanta under året. Skol-
pengen visar ett mindre överskott. Utbildningsnämndens 
stora underskott består framförallt av ersättningar till 
andra kommuner för elever i gymnasieskolor, gymna-
siesärskolor och särvux. Överförmyndarnämnden och 
myndighetsnämnden för teknik och miljö redovisar positiva 
resultat. Läs mer om nämndernas driftredovisning, budget 
och prognoser på sidan 46.

Verksamhet i extern regi 
Vallentuna kommun har en betydande del av verksam-
heten utlagd på entreprenad, se figur 7. Det är ett politiskt 

Figur 6. nämndernas intäkter, mnkr

Tabell 2. Andel extern regi inom förskola och skola

Annan regi varav föreningar och övriga företag

Förskola 61% 61%

Familjedaghem 36% 36%

Fritidshem 9% 8%

Förskoleklass 11% 10%

Grundskola 19% 14%

� Taxor och avgifter; 70,3
� Bostad- och 

lokalhyror; 178,4
� Försäljningsmedel; 14,3
� Hyror och arrenden; 18,0
� Statsbidrag; 41,0
� Momsbidrag; 28,0
� Försäljning till annan 

kommun; 25,8
� Övriga intäkter; 34,6

Förvaltningsberät telse
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ställningstagande för att främja mångfald och valfrihet. 
Av kommunens kostnader utgör 35 procent (motsvarande 
525 miljoner kronor) betalning för verksamheter som är 
utförda i extern regi. Generellt gäller att kommunen har 
det övergripande ansvaret för verksamheten även om 
själva utförandet ligger utanför kommunens organisation 
, undantaget grundskola och gymnasium. Det gäller både 
uppföljning av innehållet och finansieringen. 

Olika delar av kommunens verksamhet har olika stor 
andel av verksamheten på entreprenad. Högst andel finns 
inom affärsverksamheten (avfallshantering) och inom 
förskola och skolbarnsomsorg.

Vanligast är att privata företag utför verksamheten. 
Men kommunen köper även delar av sin verksamhet från 
föreningar och stiftelser, samt från andra kommuner. 
Fördelningen av köpen per typ av entreprenad redovisas 
i figur 8.

Av barn- och ungdomsnämndens verksamheter bedrivs 
en stor del i extern regi av enskilda utförare inom ramen 

för skolpengssystemet. Vanligast är detta inom förskolan. 
För grundskolan och fritidshem är andelen betydligt lägre, 
se tabell 2. 

För att säkra att de externa utförarna inom förskolan 
uppfyller de kvalitetskrav som kommunen ställer gör 
barn- och ungdomsförvaltningen regelbundna tillsyns-
besök. Alla enskilda förskolor lämnar årligen en kvali-
tetsredovisning till kommunen. Information om både 
kommunala och enskilda förskolor finns på kommunens 
webbplats. 

Det är Skolverket som har tillsynsansvaret för grundsko-
lan. Vallentuna kommun tar självklart del av friskolornas 
kvalitetsredovisningar för att kunna göra jämförelser med 
de kommunala skolorna. 

Utbildningsnämnden köper 70 procent av gymnasieut-
bildningen av andra kommuner eller friskolor, se figur 9. 
Andelen elever som utbildas i extern regi har ökat de senaste 
åren. När det gäller den kommunala vuxenutbildningen, så 
utförs all verksamhet av andra kommuner. 

Figur 7. Andel av kommunal verksamhet i extern regi, 2010

Figur 8. Köp per typ av entreprenad, mnkr Figur 9. Fördelning av gymnasieelever
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Nästan 40 procent av socialnämndens verksamhet 
bedrivs i annan regi. Andelen inom äldre- och handi-
kappomsorg är något högre än för socialtjänsten.  Den 1 
januari 2010 infördes kundval inom hemtjänsten enligt 
lagen om valfrihet. Syftet med kundval är att ge kunden 
möjlighet att välja utförare av beviljade insatser. Det 
medförde att fem nya utförare av hemtjänst har till-
kommit under året.

Inom området individ-och familjeomsorg är andelen 
köpt verksamhet cirka 37 procent. Främst avser det HBV-
hem, hem för vård eller boende med specifika behov. Vad 
gäller omsorgstagarna i särskilt boende för äldre, så bor 
cirka 56 procent i boenden som bedrivs i extern regi, se 
figur 10. 

Inom området LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) består kostnaden för verksamhet i 
extern regi för närmare 40 procent av totalkostnaden, se 
figur 11. Socialnämnden kvalitetssäkrar att den externa 
verksamheten når upp till kommunens krav genom avtal 
och förfrågningsunderlag vid upphandling, samt genom 
tillsynsbesök. 

Av samhällsbyggnadsnämndens bruttobudget går 
cirka 20 procent till verksamheter på entreprenad. Ett 
antal olika entreprenörer står för bland annat parksköt-
sel, vägdrift, avfallshantering, viss fastighetsdrift samt 
fastighetsunderhåll. Hela vatten- och avloppsverksamhe-
ten utförs på entreprenad av Roslagsvattens dotterbolag 
Vallentunavatten AB. 

Av årets investeringar (exklusive markköp från Stock-
holms stad), bestod 89 procent av de totala utgifterna 
av betalningar till entreprenörer. Motsvarande andel för 
kommunens exploateringsverksamhet var 68 procent.  

Övriga poster inom driftsredovisningen 
Interna poster och övriga kostnader och intäkter som inte 
knyts till en nämnd bokförs centralt hos den så kallade 
finansieringsenheten, se driftredovisningen på sidan 46. 

Centrala intäkter och kostnader visar på en avvikelse 
mot budget på 73,9 miljoner kronor. I posten ryms en 
nettovinst på 69,1 miljoner kronor från exploateringsverk-
samheten, varav 60,2  miljoner kronor avser tidigare år. 
Resterande avvikelse förklaras av reavinster vid försäljning 
av mark och Karby tennishall.

Kapitalkostnaden, som består av interna avskrivningar 
och ränta på anläggningstillgångarna, uppgår till 68,4 
miljoner kronor och fördelas ut på nämnderna. Årets utfall 
är 9,3 miljoner kronor lägre än budgeterat på grund av 
att investeringarna inte har kommit igång i den takt som 
planerats. 

Nämnderna belastades under året med ett kalkylerat 
personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) på 40,65 procent 
utöver lönekostnaderna för det stora flertalet anställda. 
Budgeten visade sig vara för högt satt och utfallet blev sex 
miljoner kronor lägre än budgeterat. Eftersom de verkliga 
sociala avgifterna inklusive pensionsavsättningar var 5,7 
miljoner kronor för högt budgeterade blev nettoeffekten 
på resultatet liten. Resterande differens förklaras med att 
premierna till avtalsgruppsjukförsäkringen och avgiftsbe-
frielseförsäkringen uteblev helt. De var budgeterade till 7,2 
miljoner kronor.

Skatteintäkter, generella  
statsbidrag och utjämning 
Intäkterna i form av kommunalskatt, generella statsbidrag 
och utjämning ökade med 65 miljoner kronor jämfört med 
2009. Det motsvarar en ökning på totalt 5,4 procent. Den 

Figur 10. Äldreomsorg, särskilt boende och 
korttidsboende utfall 2006–2010

Figur 11. Särskilt boende för vuxna enligt  
lSS utfall 2006–2010
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Vy över Vallentuna tätort och Vallentunasjön.

relativt höga ökningen av skatteintäkterna är en följd av 
återhämtningen av ekonomin i Sverige. Sysselsättningen 
och antal arbetade timmar ökade markant under året och 
därmed även skatteunderlaget. 

De preliminärt utbetalade skatteintäkterna, vilka 
grundar sig på regeringens prognos av skatteunderlaget i 
budgetpropositionen för 2010, visade sig vara för låga. Den 
positiva avräkningen för 2010 års skatteintäkter uppgår till 
13 miljoner kronor. Intäkterna från generella statsbidrag 
och utjämning ökade med 21 procent. Det är främst det till-
fälliga konjunkturstödet på 28,5 miljoner kronor som har 
bidragit till ökningen. Kommunens intäkter från LSS- och 
kostnadsutjämningen har varit relativt stabila de senaste 
åren. Kommunens struktur i relation till övriga kommuner 
har inte förändrats nämnvärt.

Finansnetto 
Finansnettot budgeterades till 0,1 miljoner kronor.  
Tack vare ett uppskjutet och minskat lånebehov och  
förbättrad likviditetsplanering blev finansnettot  
+1,4 miljoner kronor.

FOTO:BERGSlAGSBIld AB

Kårsta skola har naturen runt knuten – en källa till glädje och 
inspiration för alla elever.
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Materiella anläggningstillgångar
Årets nettoinvesteringar (investeringsutgifter minus 
eventuella investeringsinkomster) uppgick till 248,2 
miljoner kronor, varav markköp från Stockholms stad var 
119,2 miljoner kronor. Exklusive markköpet var investe-
ringarna 128,7 miljoner kronor, vilket är  en nivåhöjning 
med 21 procent från föregående år. Trots detta utgör utfal-
let endast 54 procent av budgeterade nettoinvesteringar 
på 236,7 miljoner kronor. Budget för stora investerings-
projekt ligger av naturliga skäl över flera år, varför utfallet 
ett enskilt år har mindre informationsvärde. Avvikelser 

beroende på förskjutning i tid är inte lika intressant som 
eventuell budgetavvikelse när projektet är avslutat. 

De större investeringsprojekten, vilka definieras som 
projekt med en total investeringsbudget överstigande 10 
miljoner kronor, redovisas i tabell 3. När det gäller kommu-
nens verksamhetsfastigheter har inga investeringsprojekt 
färdigställts under året. Däremot fortsätter ombyggnatio-
nen av Väsbygården till gruppboende och utbyggnaden av 
Lovisedalsskolan till F-9-skola. I april påbörjades byggan-
det av Vallentuna Kulturhus och Bibliotek i kommunalhus-
parken. 

När det gäller så kallade publika fastigheter, det vill säga 
anläggningar för offentligt bruk, är Vallentuna trafikplats 
det i särklass största projektet. För närvarande pågår etapp 
ett som omfattar ledningsomläggning. Förutom medel 
till de större investeringsprojekten får nämnderna årliga 
anslag för ventilations-, energibesparings- och trafiksäker-
hetsåtgärder samt för inköp av inventarier. 

Utöver nettoinvesteringarna har de materiella anlägg-
ningstillgångarna ökat till följd av att tre vägar i exploate-
ringsområdena Fågelsången, Nyby och Uthamra strand 
har aktiverats bland publika anläggningar (62,1 miljoner 
kronor).

Finansiella anläggningstillgångar
Kommunen lånade under 2009 ut 7,6 miljoner kronor 
till Vägverket (numera Trafikverket) för arbetet med den 
nya trafikplatsen och avsikten var att detta skulle vara 
den första utbetalningen av ett räntefritt lån om 100 
miljoner kronor. Under 2010 förbättrades Trafikverkets 

Figur 12. nettoinvesteringar 2006–2010
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finansierings situation varför lånet återbetalades. Denna 
post förklarar i huvudsak minskningen av de finansiella 
anläggningstillgångarna.

I balansräkningen finns sammanlagt 203 bostads rätter 
bokförda till ett anskaffningsvärde av 4,6 miljoner kronor. 
I dessa finns ett dolt marknadsvärde på betydligt mer 
vilket förstärker kommunens ekonomi ytter ligare. Inga 
försäljningar eller anskaffningar har gjorts under året. 

Omsättningstillgångar 
Kommunens omsättningstillgångar ökade med totalt 
62,1 miljoner kronor under 2010, främst till följd av att de 
pågående exploateringsprojektens värde ökade från -22,6 
miljoner kronor till +79,2 miljoner kronor.

 Likvida medel och placeringar minskade under året med 
totalt 65,3 miljoner kronor till följd av stora investeringar, 
däribland markköpet från Stockholms stad. 

De kortfristiga fordringarna ökade med 25,5 miljoner 
kronor. Dels beror det på att kommunen har en fordran på 
staten för kommunala skattemedel istället för en skuld, 
vilket var fallet vid förra årsskiftet. Dels har kommunen en 
fordran på Skatteverket för momsersättning.

Exploatering
Kommunen tillämpar från och med i år Rådet för kom-
munal redovisnings (RKR:s) rekommendation nummer  
18 – Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar för 
exploateringsverksamheten, vilket bland annat innebär 
bruttoredovisning istället för nettoredovisning, läs mer 
på sidan 47.

Under året resultatfördes tre projekt till en sammanlagd 
nettointäkt på 8,9 miljoner kronor, varav Uthamra strand 
utgjorde 8,1 miljoner kronor. 

Det finns vid årsbokslutet 37 aktiva bostads   ex   ploaterings-
projekt. Störst exploateringsutgifter för året har projekt 
inom centrala Vallentuna fört med sig, 34,9 miljoner kronor. 
Det finns även fyra stycken pågående projekt för industri-
områdesexploatering varav det största är Västra centrum 
med 3,3 miljoner kronor i upparbetade kostnader. 

I och med övergången till att redovisa enligt RKR 18 har 
kommunen rättat fel som avser tidigare års exploaterings-
verksamhet. Nettovinsten för dessa rättningar blev 60,2 
miljoner kronor fördelat på bostadsprojekt med 31,2 miljo-
ner kronor och 29,0 miljoner kronor på industriprojekt. 

Långfristiga skulder
De långfristiga skulderna ökade markant under året – från 
0,1 miljoner kronor till 157,7 miljoner kronor. Sedan 2006, 
då centrumfastigheterna såldes, har kommunen inte haft 
några banklån, men i november togs fyra stycken lån för 
att finansiera kommande investeringar. Två av lånen är 
långfristiga och på vardera 50 miljoner kronor.

Tabell 3. Större investeringsprojekt   

Projekt

Belopp  mnkr

Total 

projektbudget

2010

Utfall tom år 2010

Verklig/ beräknad     

slutsumma

Verkligt/ beräknat 

slutdatumÅrets budget Årets utfall

Väsbygården, ombyggnad vårdbostäder 59,0 55,9 33,4 37,4 61,8 2011

lovisedalsskolan, ombyggnad till F-9 100,0 33,5 15,3 20,8 100,0 2012

nytt kulturhus och bibliotek 148,0 36,0 38,8 53,8 148,0 2012

upprustning torgytor 10,0 8,0 1,8 2,8 10,0 2012

Vallentuna trafikplats, genomförande 100,0 55,0 17,6 20,1 100,0 2012

Tabell 4. Omsättningstillgångar  

Belopp i mnkr 2010 2009 Föränd-

ring

likvida medel 97,3 123,6 -26,3

Kortfristiga placeringar 80,0 119,0 -39,0

övriga kortfristiga fordringar 89,6 64,1 25,5

lager och förråd 0,2 0,2 0,0

Exploatering 79,2 -22,8 102,0

Summa omsättnings-
tillgångar

346,3 284,1 62,1

Tabell 5. Exploatering

Belopp i mnkr Årets 

utgifter

Årets 

inkomster

Avslutade 

under året

Netto t.o.m. 

år 2010

uthamra strand 0,7 23,5 8,1 1,3

Centrala Vallentuna 34,9 2,9 42,2

Skoga 3,0 0,0 5,1

Tingvalla 0,9 0,0 4,1

Åby ängar 1,0 0,0 2,0

övrig bostads-
exploatering

4,9 6,8 0,8 20,3

Industriexploatering 1,1 0,0 4,2

Totalt 46,5 33,2 8,9 79,2

Poster av engångskaraktär från tidigare års exploateringsverk-
samhet:

Bostäder 31,2

Industri 29,0

Totalt 60,2



20

Resterande ökning beror på tillämpningen av redovis-
ningsprincipen RKR 18 som innebär att gatukostnads-
ersättningar och investeringsbidrag numera redovisas 
som förutbetalda intäkter på skuldsidan när de blir kvar i 
kommunens ägo.

Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna ökade med 64,8 miljoner kronor 
varav 20 miljoner kronor utgörs av ett banklån och 25 
miljoner kronor av ett lån från kommunens koncernföre-
tag AB Össebyhus. Även gruppen kortfristiga skulder har 
förändrats till följd av den nya principen om bruttoredo-
visning av exploateringsinkomster och därför redovisas 
numera 26,1 miljoner kronor som förutbetalda intäkter.

Pensionsåtaganden 
Vallentuna kommuns pensionsåtaganden redovisas enligt 
den så kallade blandmodellen i kommunal redovisnings-
lag, se tabell 6. Den innebär att den mindre delen av kom-
munens pensionsåtaganden, pensionsförmåner intjänade 
från och med år 1998, redovisas dels som en skuld med 
28,1 miljoner kronor, dels som en avsättning med 74,3 
miljoner kronor. Den större delen, 475,2 miljoner kronor, 
består av pensionsförmåner intjänade till och med år 1997 
och redovisas i stället som en ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. I nämnda belopp ingår en löneskatt med 
24,26 procent. Enligt fastställt reglemente ska pensions-
medel förvaltas internt inom kommunens redovisning, det 
vill säga återlånas. Det innebär att kommunen använder 
dessa i verksamheten utan att ha medel som är öronmärkta 
för detta syfte.

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

året. Som avsättning redovisas den förmånsbestämda 
ålderspensionen, som är en kompletterande pension för 
höginkomsttagare. Avsättningen kan definieras som nu-
värdet av framtida pensionsutbetalningar till den del de är 
intjänade idag. Avsättningen ökade med tretton procent.

Ansvarsförbindelsen innehåller pensionsmedel intjä-
nade före år 1998. För denna del av pensionsåtagandet tas 
kostnaden i samband med utbetalning till pensionären. 
Ansvarsförbindelsen har minskat med fyra procent eller 
19,8 miljoner kronor.

Det är viktigt att beakta ansvarsförbindelsen vid den 
ekonomiska planeringen då stora pensionsavgångar väntas 
med stora utbetalningar som följd. Den senaste femårs-
prognosen från kommunens pensionsbolag, KPA Pension, 
redovisas i figur 13.

Övriga ansvarsförbindelser 
Utöver de pensionsåtaganden som beskrivits, har kom-
munen ett antal borgensåtaganden. Aktuell skuld var vid 
årsskiftet 437,3 miljoner kronor. Under året ökade åtagan-
det med fem miljoner kronor för AB Össebyhus och med 
23 miljoner kronor för Vallentunavatten AB. I årsredo-
visningarna för 2007-2009 saknades en uppgift om ett 
borgensåtagande för Vallentunavatten AB på 28,5 miljoner 
kronor. Vallentuna kommun blev under året medlem i 

Tabell 6. Pensionsmedel inklusive löneskatt

Belopp i mnkr 2010 2009 Förändring

Skuld 28,1 25,4 2,7

Avsättning 74,3 65,8 8,5

Ansvarsförbindelse 475,2 495,0 -19,8

Återlåning 577,6 586,2 -8,5

Figur 14. Framtida investeringar t.o.m. år 2019 enligt 
kommunplan 2011-2013, mnkr

Figur 13. Prognos för pensionsutbetalningar från 
ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt per år
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Kommuninvest ekonomisk förening och ingick ett soli-
dariskt borgensansvar motsvarande sin andel, vilket vid 
årsskiftet uppgick till 215,1 miljoner kronor. 

Transparensdirektiv 
Från och med 2006 gäller transparenslagen, Lagen 
(2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser med 
mera. Eftersom Vallentuna kommun inte bedriver konkur-
rensutsatt verksamhet, varken i egen regi eller i bolag, i den 
storleksordning som lagen avser (över 40 miljoner euro), 
omfattas kommunen inte av lagstiftningen. 

Känslighetsanalys
Den kommunalekonomiska utjämningen justerar kom-
munens strukturella läge jämfört med andra kommuner. 
Vallentuna har därför efter utjämningen samma ekono-
miska förutsättningar som andra kommuner. Även om 
systemet fångar upp kommunens strukturella förutsätt-
ningar påverkas ekonomin av kommunens egna beslut och 
av förändringar i vår omvärld. För att visa hur olika hän-
delser påverkar ekonomin redovisas en känslighetsanalys 
baserad på förhållandena under 2010, se tabell 7. 

Framtiden
Sveriges kommuner har många utmaningar framöver. En-
ligt Sveriges Kommuner och Landsting krävs det drygt tio 
miljarder kronor för att klara av pris- och löneökningarna 
nästa år. Det kan jämföras med intäkterna, som bara ökar 
med cirka fyra miljarder. Om kostnaderna skulle öka i takt 
med befolkningsförändringarna skulle det dessutom krävas 
ytterligare sju miljarder. Det innebär att kommunerna behö-
ver anpassa verksamheten efter skiftningarna. Årets starka 
resultat ger många kommuner en välbehövlig marginal 
inför nästa år och skapar möjligheter att göra just det. Kom-
munal verksamhet i förändring är mer regel än undantag. 

Vallentuna kommuns ekonomiska utveckling har varit 
god de senaste åren. Kommunens övergripande mål-
sättning är att ha en ekonomi i god balans som klarar av 
förändringarna i omvärlden. Under perioden 2005 till 
2010 har kommunen redovisat resultat som stämmer 
överens med målen om god ekonomisk hushållning. De 
goda resultaten är en effekt av tidigare besparingsåtgärder, 
försäljning av centrumfastigheterna, en gynnsam utveck-
ling av skatteintäkterna samt en hög krismedvetenhet. För 
att kunna behålla en stabil ekonomisk utveckling och en 
hög kvalitet i verksamheten även i fortsättningen, måste 
kommunen ha en effektiv verksamhet, god kostnadskon-
troll och samtidigt satsa på moderna arbetssätt. 

Vallentuna kommun är inne i en långvarig tillväxtfas 
och växer stadigt med mellan 400 och 800 invånare 
per år. Det gör Vallentuna till en av landets snabbast 
växande kommuner. Fler invånare i kommunen ger högre 
intäkter. Samtidigt kräver fler invånare också en utbyggd 
kommunal verksamhet. För att klara ekonomin gäller 
det att styra de ökade resurserna till de verksamheter där 

behoven är som störst och därmed prioritera ned vissa 
andra områden.

Befolkningen är ung jämfört med genomsnittskom-
munen, vilket ställer krav på stora satsningar på skolor 
och fritidsaktiviteter. Inom den närmaste treårsperioden 
börjar även stora grupper fyrtiotalister gå i pension vilket 
innebär att kommunen måste anpassa bostäder till äldres 
behov och planera för en utökad äldreomsorg. Till viss del 
kan tillväxten rymmas inom befintliga anläggningar. Men 
på sikt måste kommunen investera i nya förskolor, skolor 
och äldreboenden. Kommunen står inför en intensiv 
investerings period, se figur 14.

Under året har kommunen arbetat med ett antal projekt 
med framtidsfokus. Den 17 maj tog fullmäktige beslut om 
en ny vision och översiktsplan med syfte att planera för en 
hållbar tillväxt och utveckling av hela kommunen. Under 
de närmaste åren kommer det att byggas mycket i och 
kring Vallentuna centrum, bland annat ett nytt kulturhus 
och bibliotek och en planskild järnvägskorsning.

Tabell 7. Känslighetsanalys

Händelse mnkr

löneförändring med 1 procent 4,5

Tio genomsnittliga helårstjänster 4,3

Prisförändring varor och tjänster med 1 procent 8,0

Ändring av försörjningsstöd med 10 procent 1,2

Förändrade taxor och avgifter med 10 procent 7,4

Förändrad kommunalskatt med 10 öre 5,8

Många barnfamiljer väljer att flytta till Vallentuna, och befolk-
ningen är ung jämfört med genomsnittskommunen.
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I Vallentunas kommunplan, som är antagen av kom-
munfullmäktige, står att dagens kommuninvånare ska 
finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp 
betalningen till framtida generationer. Med god ekono-
misk hushållning menas också att kommunen ska bedriva 

sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ända måls en-
ligt sätt.

I kommunplanen finns övergripande kommungemen-
samma mål för olika verksamhetsområden. Kommun-
planen kompletteras av fler styrdokument, så som planer, 

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

FOTO: MARIA ROSEnlöF
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Verksamhetsmål

Tabell 8. Måluppfyllelse

Målformulering Måluppfyllelse Planerade åtgärder

Tillväxt och utveckling 
Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur och kulturbyggd bidrar Vallentuna kommun 
aktivt till en växande och hållbar storstadsregion.  Måluppfyllelse: Sex av åtta mål är uppfyllda. 

En översiktsplan ska fastställas senast maj 2010. Uppfyllt översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige  
i maj 2010

Enligt översiktsplanen 2010–2030 ska fördjupade 
studier och planer utarbetas under planerings-
perioden.

Arbete pågår Arbete pågår med en strukturplan för Karby/Brottby, 
Södra Vallentuna och en grönplan. En fördjupad över-
siktsplan för Gillinge förbereds.

En fördjupad översiktsplan för 
Gillinge är senarelagd.

Kommunen ska fortsatt vara en av Sveriges mest 
företagsvänliga kommuner.

Ej uppfyllt Vallentuna sjönk från plats 55 till 83 på Svenskt 
näringslivs rankinglista över bästa företagarkom-
muner 2010, och från placering 32 till 35 enligt årets 
SBA-undersökning. Ingen mätning gjordes av ung 
företagssamhet under 2010.

En ny näringslivspolicy ska 
beslutas av KF under 2011. En 
översyn av planprocessen görs 
under 2011, som även syftar till 
att främja företagsamheten i 
kommunen.

Kommunens resultat ska under en femårsperiod, 
i snitt, uppgå till minst 2 procent av den samman-
lagda summan för skatteintäkter, utjämning och 
generella statsbidrag.

Uppfyllt Ett genomsnitt av resultatet under femårsperioden 
2008-2012 ger 2,6 procent och årets resultat uppgår till 
7,3 procent. Tidigare års exploateringsvinster har resul-
tatförts under året, vilket påverkar utfallet markant.

Skattekvoten (kommunens nettokostnader 
inklusive finansnetto i relation till skatteintäkter, 
utjämning och generella statsbidrag) ska under 
en femårsperiod, i snitt, uppgå till maximalt 98 
procent.

Uppfyllt Ett genomsnitt av skattekvoten under femårsperioden 
2008-2012 ger 97,4 procent och årets skattekvot upp-
går till 92,7 procent. Tidigare års exploateringsvinster 
har resultatförts under året, vilket påverkar utfallet 
markant.

Exploateringsverksamheten ska vara själv-
finansierad

Uppfyllt under året avslutades tre exploateringsprojekt som 
påverkade resultatet positivt med 8,9 miljoner kronor. 
därutöver har intäkter på ytterligare 60,2 miljoner kro-
nor från tidigare års exploateringsverksamhet resultat-
förts. detta är en följd av att kommunen har anpassat 
sig till rådande redovisningsrekommendationer.

Andelen medborgare som är nöjda avseende in-
flytande, tillgänglighet, service och dialog ska öka.

Uppfyllt Målet uppfylldes vid den senaste mätningen 2009. En 
ny medborgarenkät genomförs hösten 2011. 

Vallentuna ska utvecklas och göras mer attraktivt 
som besöksplats, bland annat genom att kom-
munens kulturmiljöer och naturvärden blir mer 
tillgängliga.

Uppfyllt Arbetet med att göra Vallentuna mer attraktivt som 
besöksplats har intensifierats. Besöksmålen runt 
Runriket har nu full täckning av audioguider. Angarns-
sjöängen har ca 10 000 årliga besökare. En besökskarta 
för Vallentuna kommun har tagits fram under året.  
Antalet kulturella, nöjes- och idrottsligt inriktade eve-
nemang i Vallentuna har ökat och breddats under året.

policies och riktlinjer som kommunfullmäktige har 
antagit. Tillsammans skapar dessa förutsättningar för en 
god utveckling av Vallentuna kommun. 

Målen kompletteras och bryts ned i respektive nämnds 
verksamhetsplan. För att kontrollera att vi bedriver en 
effektiv och resurssnål verksamhet följer vi tre gånger per 
år upp de mål som fullmäktige och respektive nämnd har 
fastställt i den så kallade VaSaRu-rapporteringen (Vallen-
tunas sammansatta resultatuppföljning). 

Kommunens mål
De 27 fastställda målen är uppbyggda kring sex strategiska 
rubriker och nedan redovisas en kort sammanfattning av 
måluppfyllelsen. Flera av målen sträcker sig över en längre 
period och ska vara uppfyllda först i slutet av 2011. Under 
år 2010 uppfylldes 70 procent av målen vilket är en ökning 
jämfört med år 2009.
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Målformulering Måluppfyllelse Planerade åtgärder

Stor valfrihet
Kommunens invånare ska vara nöjda med den erbjudna valfriheten i de kommunala tjänsterna.  
Måluppfyllelse: Två av två mål uppfyllda.

Kommunen ska erbjuda valfrihet inom skola och 
förskola efter invånarnas behov. 

Uppfyllt Barn- och ungdomsförvaltningens årliga enkät till 
vårdnadshavare med barn i kommunala förskolor visar 
att 93 procent av vårdnadshavarna är helt eller till stör-
re del nöjda med den placering de har fått till sitt barn. 
Vallentuna kommun ingår i samverkansavtal för kom-
munala gymnasieskolor i Stockholms län. Eleverna kan 
fritt söka till gymnasieutbildningar i alla kommuner. 

Kommunen ska erbjuda valfrihet inom äldreom-
sorg efter invånarnas behov.

Uppfyllt uppsökande verksamhet till 80-åringar har genom-
förts för att ta reda på deras önskemål och behov.

verksamhetsmÅl

Målformulering Måluppfyllelse Planerade åtgärder

Kunskap för livet
Vallentunas skolor ska höra till de främsta i landet. Måluppfyllelse: Tre av fyra mål uppfyllda.

Andelen elever som går ut skolan med fullstän-
diga betyg ska öka årligen. 

Ej uppfyllt Andelen elever som lämnade grundskolan vårter-
minen 2010 med fullständiga betyg (minst betyget 
godkänt i alla ämnen) var 78 procent, vilket är sämre 
än det mycket höga resultatet för 2009 (84 procent). 
Sett över flera år är det ändå en positiv utveckling 
eftersom resultaten 2010 är bättre än resultaten 2007 
(73 procent) och 2008 (77 procent). 

det är fokus på förbättrade 
betygsresultat. Kvalitetsarbetet 
ska förbättras vad gäller analys 
av resultat och att vidta rätt 
åtgärder utifrån analysen. Flera 
utvecklingsarbeten genomförs 
och sammanfattas i en gemen-
sam handlingsplan.

Resultatet i Vallentunas skolor ska årligen över-
skrida det förväntade resultatet i enlighet med 
Skolverkets mätning.

Uppfyllt Meritvärdet för elever som lämnade grundskolan 
vårterminen 2010 var 209, vilket är högre än det 
förväntade värdet (207) för dessa elever. däremot var 
andelen med fullständiga betyg 78 procent, vilket är 
strax under det förväntade värdet (79 procent).

Resultatet i Vallentunas skolor ska på sikt ligga 
bland de 30 bästa kommunerna i landet.

Uppfyllt SKl presenterar årligen öppna jämförelser. den se-
naste rankingen baseras på betygsstatistiken för 2009. 
det genomsnittliga meritvärdet var 220 och därmed 
var Vallentuna på plats 21 i riket. öppna jämförelser 
för 2010 har inte presenterats ännu. En jämförelse av 
samtliga kommuners meritvärde visar dock att Val-
lentuna ligger på plats 82 för 2010.

lärlingssystemet inom gymnasieskolan ska fort-
satt omfatta minst 20 platser

Uppfyllt Vallentuna gymnasium har 24 lärlingsplatser. 2010 var 
det 17 elever som var på lärlingsplatser.

Målformulering Måluppfyllelse Planerade åtgärder

God  miljö för en långsiktigt hållbar utveckling
Miljön i Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. En inriktning där Vallentuna ligger i framkant med alternativa och innovativa 
energilösningar ska gälla i såväl planeringen för bebyggelse som infrastruktur. Måluppfyllelse: Inget av de två målen är ännu uppfyllda.

Vallentuna kommun ska ha lokala miljömål som 
grundas på de nationella miljömålen för god miljö 
och hållbar utveckling.

Ej uppfyllt Kommunstyrelsen har fattat beslut om en projektplan 
och projektmål. Eftersom miljöplanerartjänsten har 
varit vakant under hösten kommer arbetet påbörjas 
år 2011.

En miljöplanerare har anställts 
och kommer att påbörja arbetet 
under år 2011.

Vattenkvaliteten i Vallentunasjön ska, efter 
genomförda åtgärder, förbättras. 

Arbete pågår Trålning har pågått under 2010 och planeras fortsätta 
under 2011. Målet är att fiska ut tillräckligt mängd 
med vitfisk för att den ekologiska balansen i sjön ska 
återställas.
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Målformulering Måluppfyllelse Planerade åtgärder

Den trygga kommunen
Vallentuna ska vara en trygg och säker plats att leva och verka i under livets alla skeden.  
Måluppfyllelse: Fyra av fem mål uppfyllda.

Vallentunas invånare ska uppleva kommunen som 
trygg och säker att bo och verka i.

Ej uppfyllt Målet ej uppfyllt vid den senaste mätningen2009.  
En ny medborgarenkät genomförs hösten 2011. 

under 2010 etablerades ett 
lokalt brottsförebyggande råd. 
Till detta råd knyts en referens-
grupp, där ett antal represen-
tanter för olika intressenter i 
lokalsamhället får möjlighet att 
vara delaktiga i viktiga delar av 
kommunens trygghetsarbete. 

nämnderna ska samverka kring tidiga insatser för 
ungdomar i syfte att öka tryggheten.

Uppfyllt Slutrapporten Barn- och ungdomspolitiska program-
met har godkänts på KS i november 2010. Rapporten 
är överlämnad till länsstyrelsen.

Säkra skolvägar ska prioriteras. Uppfyllt Flera av de trafiksäkerhetsåtgärder som har beslutats 
under 2010 berör skolvägar.

Tillgängligheten för funktionshindrade till bostä-
der, arbetsplatser, service och verksamheter ska 
öka med sikte på att uppfylla de nationella målen.

Uppfyllt En handläggare arbetar med att anpassa bostäder 
efter funktionshinder. Information om enkelt avhjälpta 
hinder har skickats ut till ägare  av publika lokaler. när 
bygglov prövas tar man alltid hänsyn till tillgänglig-
hetskraven. 

I Vallentunas skolor ska kränkande behandling, 
droger och brott inte förekomma.

Uppfyllt En årlig enkät till elever och vårdnadshavare visar att 89 
procent av eleverna i åk 5 och 8 känner sig trygga i skolan. 
Bland vårdnadshavarna anger 92 procent att deras barn 
känner sig trygga i förskolan och 84 procent anser att 
skolan är en trygg miljö för deras barn.  Resultaten för Val-
lentuna gymnasium visar att 97 procent av eleverna i åk 
1 trivs i skolan. utbildningsnämndens indikator för detta 
mål är att minst 90 procent av eleverna ska trivas i skolan.

Målformulering Måluppfyllelse Planerade åtgärder

Välskött kommun med engagerade medarbetare
Kommunen ska upplevas som en av de mest attraktiva arbetsgivarna i Stockholm nordost.  
Måluppfyllelse: Fyra av sex mål uppfyllda.

Medarbetarindex i medarbetarenkäten ska  
öka årligen.

Uppfyllt Resultaten har kontinuerligt förbättrats på de flesta 
förvaltningar sedan enkäten infördes.

Alla kommunens medarbetare ska känna till och 
arbeta efter kommunens värdegrund.

Ej uppfyllt Svarsfrekvens i enkäten 91%. Värdegrunden ingår i in-
troduktionen av nyanställda samt tas upp regelbundet 
på arbetsplatsträffar.

Fortsatt arbete med att 
implementera kommunens 
värdegrund.

Sjukfrånvaron ska successivt minska till att vara 
högst 5 procent.

Ej uppfyllt Sjukfrånvaron 2010 är 5,7 procent för kommunen 
totalt. 2009 var den 5,9 procent.

Fortsatt arbete med förebyg-
gande åtgärder och rehabili-
tering.

Vi ska sträva mot ökad mångfald och en jämnare 
könsfördelning i den kommunala verksamheten.

Uppfyllt Mångfalds- och könsfördelningsaspekten finns alltid 
med i rekryteringsförfarandet.

Alla kommunens verksamheter ska vara certi-
fierade enligt IiP-standard vid 2010 års slut och 
arbeta för att behålla certifieringen.

Uppfyllt under 2010 certifierades kulturförvaltningen, samti-
digt som hela socialförvaltningen omcertifierades.

Samtliga chefer ska ha påbörjat kommunens 
ledarutvecklingsprogram senast 12 månader efter 
anställning.

Uppfyllt Kommunens ledarutvecklingsprogram erbjuds succes-
sivt till nya chefer.



26
Vallentuna kommuns verksamheter ställer höga krav på 
medarbetarna.  Personalens prestationer är grunden för 
en god service till invånarna i kommunen. Att ge perso-
nalen rätt förutsättningar för att kunna prestera är kärnan 
i kommunens personalarbete. När omvärlden förändras 
måste verksamheterna också kunna anpassa sig – det gäller 
att balansera långsiktighet och kontinuitet med kreativitet 
och nytänkande. 

För att kunna locka till sig rätt personer som kan ut-
veckla och upprätthålla en god service, måste Vallentuna 
kommun vara en attraktiv arbetsgivare. Därför finns det 
ett personalpolitiskt program som lyfter fram bland annat  
det goda ledarskapet och medarbetarskapet.  

Kompetensutveckling
Det finns ett internt utvecklingsprogram ( KoVa) som 
satsar på kommunövergripande utbildningsinsatser. Pro-
grammet erbjuder ett varierat och mycket uppskattat kurs-
utbud inom olika områden. Under 2010 har 83 aktiviteter 
arrangerats med sammanlagt 1784 deltagare.

Kompetensutveckling kring hälsofrågor har varit aktu-
ellt under året. Bland annat har det ordnats utbildningar 
i stresshantering, alkohol och droger samt hot och våld. 
Dessutom har riktade insatser gjorts för kommunens che-
fer och friskvårdsinspiratörer.

Den åttonde omgången av Vallentunas ledarutveck-
lingsprogram avslutades under våren, då 24 chefer 
genomförde programmet. En ny samarbetspartner för 
ledarutvecklingsprogrammet, GAIA Leadership, hand-
lades upp. I samarbete med dem påbörjade kommunens 

ledningsgrupp i december en utvecklingsinsats. Samti-
digt planerades starten för ett helt nytt ledarutvecklings-
program 2011. 

Två kulturbärardagar för alla ledare i kommunen har 
arrangerats under året. Vårens tema var ”Vallentuna tar 
nästa steg” och handlade om ledstjärnorna: Tillgängliga 
Vallentuna, Pappret ska bort och Enklare & bättre. Under 
hösten fortsatte utvecklingstemat kring: Vision, ledarut-
veckling och kreativitet. 

Investors in People (IiP)
Alla verksamheter i Vallentuna kommun har certifierats  
enligt den internationella kvalitetsmetoden Investors in 
People (IiP). Under 2010 certifierades kulturförvaltningen, 
samtidigt som hela socialförvaltningen omcertifierades. 
Arbete pågår inom alla verksamheter med att upprätthålla 
och utveckla verksamheternas kvalitetsarbete enligt IiP.

Arbetsmiljö och hälsa 
Vallentuna kommun har ett långsiktigt hälsofrämjande 
arbete för att utveckla arbetsplatser med friska och engage-
rade medarbetare. Målet är att sjukfrånvaron ska vara högst 
fem procent. En viktig samarbetspartner är företagshälso-
vården Avonova Hälsa. Under 2010 har fokus på hälsoar-
betet varit att främja – förebygga – rehabilitera, sett utifrån 
perspektiven individ – grupp – organisation. Det innebär 
bland annat att alla medarbetare erbjuds både kostnads-
fria och subventionerade friskvårdsaktiviteter. Dessutom 
erbjuds de ett årligt friskvårdsbidrag eller en friskvårds-
timme per vecka. 

Personalberättelse
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Rehabilitering – sjukfrånvaro
Kommunens samlade sjukfrånvaro för 2010 var 5,7 procent 
av arbetad tid. Utav denna utgjorde andelen långtidssjuka 
50 procent, samtidigt som 44 procent av kommunens 
 månadsanställda inte hade någon sjukfrånvaro alls. Kost-
naden för all sjuklön under året blev 6,4 miljoner kronor 
(6,3 miljoner kronor år 2009). 

Medarbetarenkäten
En kommungemensam medarbetarenkät har genomförts 
under året. Modellen togs fram 2005 och har använts 
sedan dess. Samtliga resultat har förbättrats årligen, dock 
utan dramatiska förändringar. Enkäten är ett stöd i det 
kontinuerliga utvecklingsarbetet. Under året har HR-av-
delningen gjort en utvärdering av medarbetarenkäten.

Facklig samverkan
Den partsammansatta övergripande samverkansgruppen 
är även kommunens centrala arbetsmiljökommitté. Ett 
förslag till arbetsmiljöpolicy har tagits fram i samverkan 
med de fackliga representanterna. 

Åldersstruktur och pensionsavgångar
Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda 
är 45,6 år (46,6 år 2009). Enligt pensionsavtalet (KAP-KL) 
har man möjlighet att gå i pension mellan 61 och 67 år. 
Avgångsskyldighet finns enligt lag vid 67 års ålder. Under 
året har 26 anställda gått i pension jämfört med 31 under 

Tabell 9. Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden*

Åldersgrupp 2010 2009 2008

Kvinnor 5,9% 6,3% 8,0%

Män 4,9% 4,8% 5,0%

Totalt 5,7% 5,9% 7,4%

Total för 29 år och yngre 3,9% 3,2% 4,3%

Totalt för 30-49 år 5,1% 5,3% 7,0%

Totalt för 50 år och äldre 7,0% 7,3% 8,7%

*tillgänglig ordinarie arbetstid = den ordinarie arbetstiden enligt 
avtal, med hänsyn tagen till frånvaro utan lön, t.ex. tjänstledighet för 
vård av barn.

Alla medarbetare erbjuds både kostnadsfria och subventionerade friskvårdsaktiviteter.
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2009 och 41 under 2008. De flesta har gått i pension vid 65 
års ålder eller tidigare. 

Medarbetarna i siffror
Den 31 december 2010 var antalet tillsvidareanställda i 
kommunen 1460, vilket motsvarar 1345 årsarbetare. 2009 
var antalet tillsvidareanställda 1440, vilket motsvarar 1315 
årsarbetare. Fördelningen mellan kvinnor och män är 81 
procent respektive 19 procent. Av kvinnorna arbetar 65 
procent heltid (64 procent 2009) och av männen 84 pro-
cent (82 procent 2009). 

Personalomsättning
Personalomsättningen under 2010 var 11,7 procent vilket 
är något högre än 2009 (11,2 procent). Den genomsnittliga 
anställningstiden var 11,6 år.

Personalkostnader och löneöversyn
Personalkostnaderna under året uppgick till sammanlagt 
662,7 miljoner kronor, fördelade enligt tabell 10. En löneö-
versyn genomfördes under året som innebar en genom-
snittlig löneökning på 2,25 procent. Motsvarande siffra för 
2009 var 3,69 procent.

Tabell 10. Personalkostnader

Belopp i mnkr 2010 2009

löner med mera 467,9 447,3

Pensioner 44,2 44,3

Sociala avgifter 150,6 146,4

Summa personalkostnader 662,7 638,1

Figur 15. Åldersstruktur Figur 16. Fördelning av tillsvidareanställda  
per förvaltning i procent

� Kommunlednings-
kontoret; 5%

� Samhällsbyggnads-
förvaltningen; 6%

� Fritidsförvaltningen; 2%
� Barn- och ungdoms-

förvaltningen; 57%
� Kulturförvaltningen; 3%
� Socialförvaltningen; 27%

Medelålder 45,6 år
� ≤29 år; 9%
� 30-49 år; 51%
� ≥50 år; 40%

Två kulturbärardagar har arrangerats för alla ledare i kommunen under 2010.
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Figur 17. nämndernas andel av totala  
nettokostnaden 2010

� Kommunstyrelsen 
inklusive valnämnden; 6,1%

� Överförmyndar-
nämnden; 0,2%

� Samhällsbyggnads-
nämnden inklusive 
Myndighetsnämnden för 
teknik och miljö; 3,1%

� Fritidsnämnden; 3,1%
� Kulturnämnden; 1,4%
� Barn- och ungdomsnämn-

den; 45,7%
� Utbildnings-

nämnden; 11,9%
� Socialnämnden; 28,5%

Kommunstyrelsen ska verkställa och följa upp 
kommun fullmäktiges beslut, samt följa upp att 
nämndernas verksamheter utvecklas i enlighet med 
övergripande planer. Kommunstyrelsen är kommunens 
centrala personalorgan med ansvar för kommunens 
övergripande personalpolitik. Kommunala handikapp-
rådet och Kommunala pensionärsrådet tillhör också 
kommunstyrelsen. Läs om årets viktiga händelser på 
sidorna fem till åtta.

Verksamheten i Vallentuna är organi-
serad i tio nämnder och bedrivs av 
sex förvaltningar. Nedan följer en kort 
beskrivning av nämnder och förvaltningar, 
och ett urval av det som har hänt i 
verksamheten under 2010. 

Verksamhetsberättelser

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna genom att: 

planera och följa upp kommunens verksamheter och ekonomi,•	
ha ett övergripande ansvar för demokratifrågor,•	
ha en översiktlig planering av kommunens infrastruktur, så som användningen av mark och vatten,  •	
miljövårds-, energi-, trafik- och bostadspolitik samt en god livsmiljö i kommunen,
allmänt främja arbetssysselsättningen och näringslivets utveckling,•	
förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet,•	
ansvara för flyktingfrågorna i kommunen,•	
reformera det kommunala regelverket,•	
effektivisera den kommunala verksamheten.•	

Kommunfullmäktiges möte i september hölls på historisk mark 
vid Arkils tingstad. 
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 Vallentuna kommun blev utsedd till årets skolförbättrare i Stockholms län 2010. 
Den här bilden är hämtad från Lovisedalsskolan.

verksamhetsberät telser

Viktiga händelser under året
Riksdagen har till hösten 2010 beslutat att införa allmän 
förskola från och med höstterminen det år som barnet 
fyller tre år. Det är en utökning av den allmänna förskolan 
med ett år, eftersom det tidigare erbjöds barn från och med 
höstterminen det år barnet fyller fyra år. Allmän förskola 
är en avgiftsfri verksamhet på 525 timmar per år eller 15 
timmar i veckan under skoldagar.

Vallentuna kommun utsågs till Årets skolförbättrare 2010 
av Lärarförbundet i Stockholms län. Bland annat har be-
tygsresultatet ökat från plats 106 till 21 i landet tack vare ett 
målmedvetet arbete från skolledning, rektorer och lärare. 

Lovisedalsskolan ska byggas om till en F-9-skola. Det 
första spadtaget togs i år och skolan planeras vara klar 
hösten 2012.

Skolorna har förbättrat den digitala lärmiljön. Detta var 
möjligt tack vare kommunfullmäktiges beslut att bevilja 
skolorna att använda sina överskott från tidigare år. Dess-
utom införde grundskolorna under året en digital hante-
ring av individuell utvecklingsplan (IUP). 

Riksdagen har tagit beslut om förändringar i skollagen 
vad gäller offentliga bidrag på lika villkor. Kommunen ska 
från och med 2010 ta beslut om bidragsbelopp till friskolor 
och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklas-
ser. Beslut om bidragsbelopp ska baseras på kommunens 
budgeterade belopp och besluten är möjliga att överklaga till 

förvaltningsrätten. Barn- och ungdomsförvaltningen har 
snabbt infört den nya hanteringen.

Framtiden
Riksdagen har tagit beslut om en ny skollag, nya läropla-
ner och kursplaner samt ett nytt betygssystem. Riks-
dagen har också beslutat att reformera gymnasieskolan, 
vilket även påverkar grundskolan bland annat genom 
ändrade behörighetskrav till yrkesprogram och studieför-
beredande program. Förändringarna införs den 1 juli 2011 
och ett omfattande arbete har inletts för att genomföra 
reformerna.

Vallentuna kommun är en av Sveriges snabbast växande 
kommuner och växer med mellan 400 och 800 invånare 
per år. Befolkningen är ung och det medför ett stort behov 
av förskolor och grundskolor. Antalet barn i förskolan 
ökar eftersom allt fler föräldrar efterfrågar barnomsorg. 
Dessutom börjar barnen i förskolan vid allt tidigare ålder. 
Det innebär att andelen barn i åldern ett till fem år som har 
plats inom förskolan har ökat under de senaste åren, en 
ökning som förväntas fortsätta. 

Vallentuna kommun deltar från och med 2011 i ett sam-
arbete med andra kommuner kring en gemensam bru-
karenkät till elever och vårdnadshavare, inom ramen för 
Våga Visa. Detta kommer att möjliggöra jämförelser med 
andra kommuner.

Barn- och ungdomsnämnden

FOTO: MARIA ROSEnlöF

Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att:
ansvara för förskoleverksamhet,•	
ansvara för förskoleklass, grundskola och särskola•	
ansvara för fritidshem,•	
bedriva öppen förskola,•	
bedriva ungdomsmottagning. •	
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utBildningsnämnden
Utbildningsnämndens uppgift är att:

ansvara för gymnasieskola inom kommunen,•	
ansvara för att elever får välja gymnasieskola och gymnasiesärskola,•	
ansvara för vuxenutbildning och svenska för vuxna invandrare,•	
ansvara för uppföljning av alla 16 till 20-åringar. •	

Viktiga händelser under året
Vallentuna gymnasium startade IVIK, introduktionsut-
bildning för nyanlända, inom det individuella program-
met. Programmet har 20 elever som läser svenska som 
andra språk i kombination med grundskolans ämnen och 
en del gymnasiekurser.  

Samtliga elever vid Vallentuna gymnasium har från och 
med läsåret 2010-2011 tillgång till en egen bärbar dator. 
Det skapar förutsättningar för att använda datorn som ett 
pedagogiskt verktyg och är en del av kommunens satsning 
på att öka elevernas digitala kompetens. 

Vallentuna kommun utsågs till Årets skolförbättrare 2010 
av Lärarförbundet i Stockholms län. Bland annat har be-
tygsresultatet ökat från plats 106 till 21 i landet tack vare ett 
målmedvetet arbete från skolledning, rektorer och lärare.  

Arbetet med vuxenutbildningsregion fortsätter och 
Vallentuna är representerade i styrgruppen. Vallentuna är 
med i en upphandling av vuxenutbildning som omfattar 
tio kommuner i länet. Den studerande får därigenom lät-
tare att planera sina studier.

Riksdagen har tagit beslut om förändringar i skollagen 
vad gäller offentliga bidrag på lika villkor. Kommunen ska 
från och med 2010 ta beslut om bidragsbelopp till frisko-
lor. Beslut om bidragsbelopp ska baseras på kommunens 
budgeterade belopp och besluten är möjliga att överklaga till 
förvaltningsrätten. Barn- och ungdomsförvaltningen har 
snabbt infört den nya hanteringen. 

Framtiden
Riksdagen har tagit beslut om en ny gymnasieskola GY 
2011, ny skollag och ett nytt betygssystem. Förändringarna 
införs den 1 juli 2011 och ett omfattande arbete har inletts 
för att genomföra reformerna.

Vallentuna gymnasium har arbetat med att anpassa pro-
gramutbudet efter GY 2011 och kommer att erbjuda två nya 
program med start hösten 2011: Teknikprogrammet och 
ekonomiprogrammet.

Vallentuna kommun deltar i samarbetet med övriga 
kommuner i Stockholms län om en gemensam gymnasie-
region. Det innebär i korthet att eleverna i Stockholms län 
antas på samma villkor till utbildningarna i länet. Detta 
gäller även för fristående gymnasieskolor. 

Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun har beslutat 
att införa en gymnasieskolpeng från och med januari 2011. 
Utgångspunkten för beslutet är att kommunerna i Stock-
holms län har kommit överens om en gemensam prislista 
för gymnasieutbildningar. 

Vallentuna kommun deltar från och med 2011 i ett sam-
arbete med andra kommuner kring en gemensam bruka-
renkät till elever och vårdnadshavare, inom ramen för Våga 
Visa. Detta möjliggör jämförelser med andra kommuner.

Utbildningsnämnden fortsätter samarbetet med 
Danderyd, Täby och Vaxholm kring vuxenutbildningen. 
Kunskapscentrum Nordost är etablerat som gemensamt 
vägledningscenter och hanterar ansökningar till grund-
läggande vuxenutbildning, svenska för invandrare och 
gymnasial vuxenutbildning.

Vallentuna gymnasium satsar på kunskap och trygghet. 
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verksamhetsberät telser

Viktiga händelser under året
Kommunen har beslutat att från och med 2010 införa 
valfrihet inom hemtjänsten genom lagen om valfrihet. 
Kundvalet införs i syfte att ge kunden möjlighet att välja 
utförare av sina beviljade insatser. Det finns i dag möjlighet 
att välja mellan sex olika utförare. 

Kundvalet kräver en tydlig gränsdragning i socialför-
valtningens organisation mellan den kommunala myndig-
hetsutövningen och utförarverksamheten. Med anledning 
av detta har en organisationsförändring genomförts.

Etapp ett av Väsbygårdens ombyggnation var klar i de-
cember, så att de boende kunde flytta in. Vid ombyggnatio-
nen har de boendes behov av tekniska hjälpmedel planerats 
in, liksom personalens behov av utrymme utifrån arbets-
miljölagstiftningen.

Samarbetet med Nordost-kommunerna har fördjupats.
För att möta kommuninvånarnas behov av specifikt stöd 
i olika livssituationer behövs många gånger ett samarbete 
mellan flera kommuner, då målgruppen i den egna kom-
munen inte är tillräckligt stor. Inom individ- och famil-
jeomsorgen har två verksamheter permanentats under 
2010: Stödcentrum för unga brottsoffer samt Barnahus 
Södra Roslagen. Verksamheterna har bedrivits i projekt-
form fram till 2010 med Täby som huvudman och kommer 
att fortsätta på samma sätt.

Alternativ till våld, ATV är en verksamhet som erbjuder 
stöd och behandling för män, kvinnor och barn som lever 
med eller har upplevt våld i familjen. Verksamheten star-
tades av Täby för några år sedan och socialförvaltningen 
har från och med 2010 finansierat en utökning som gör det 
möjligt att erbjuda detta även till Vallentunas invånare.

En stor utbildningssatsning pågår inom området funk-
tionsnedsättning genom projektet Carpe. Nitton kommu-
ner i länet deltar i projektet som drivs av Stockholms stad 
och är delvis finansierat med EU-medel. Totalt deltog 92 
personer från Vallentuna i utbildningar år 2010. 

Framtiden
Den demografiska utvecklingen, konjunktursvängningar 
och därmed påföljande behov har en stark påverkan på soci-
alnämndens verksamhet. Den äldre befolkningen ökar. Det 
gör också antalet barn och ungdomar på grund av en ökad 
inflyttning av barnfamiljer. Vallentuna har också en relativt 
sett stor andel personer med funktions nedsättning vilket 
också påverkar socialnämndens verksamhetsstruktur.

Samarbetet med landstinget behöver utvecklas, inte 
minst när det gäller de äldre personer som är mest sjuka. 
Samarbetet med skolan kan utvecklas ytterligare när 
det gäller förebyggande verksamhet och öppenvård för 
barn och ungdomar. Det gäller särskilt den grupp 16 till 
18-åringar som är i behov av insatser utöver gymnasiets in-
dividuella program. När det gäller vuxna med funktions-
nedsättningar är behovet av en utvecklad samverkan med 
arbetsmarknadsenheten stort. Detsamma gäller flyktingar 
som saknar arbete eller sysselsättning.

Arbetet för att utveckla öppenvårdsinsatser för vuxna 
med missbruksproblem kommer under året att intensifie-
ras. En översyn av kostverksamheten behöver också göras.

Socialnämndens arbete under 2011 kommer att präglas 
av ett starkt fokus på kundkvalitet och på uppföljning och 
granskning av både den egna kommunala verksamheten 
och den verksamhet som utförs av externa entreprenörer. 

socialnämnden
Socialnämndens uppgift är att enligt gällande sociallagstiftning ansvara för; 

individ och familjeomsorg med ett särskilt ansvar för barn, människor med missbruk,  •	
samt ensamstående och familjer som saknar möjlighet till egen försörjning, 
familjerättsfrågor och familjerådgivning,•	
stöd i samband med familjevåld,•	
stöd till brottsoffer,•	
äldre- och handikappomsorg,•	
stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning,•	
insatser till personer med funktionsnedsättning,•	
stöd till anhöriga som vårdar närstående,•	
riksfärdtjänstens beslut och utredningar som ligger till grund för landstingsbeslut om färdtjänst,•	
kommunens uppgifter vad gäller tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen och vissa tillsyns- •	
frågor enligt tobakslagen och lagen om försäljning av nikotinläkemedel samt receptfria läkemedel,
socialförvaltningen har ett samordningsansvar för kommunens krisledning vid en allvarlig händelse •	
genom Posom-gruppen. Posom står för psykosocialt omhändertagande. Krisledningen sker i 
samarbete med primärvård, räddningstjänst, svenska kyrkan och civilförsvaret. 
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Alla barn har rätt till en bra uppväxt. 
Därför erbjuder kommunen stöd och 
hjälp till barn, ungdomar och familjer.
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verksamhetsberät telser

Viktiga händelser under året
Det första spadtaget för det nya kulturhuset och biblioteket  
togs i april. En entreprenadupphandling genomfördes   
under första kvartalet. En generalentreprenör är utsedd 
och byggnationen har startat. Invigning planeras till  
augusti 2012.  

Vallentunasjöns restaurering påbörjades i maj. Trålning 
med två inhyrda båtar har utförts under cirka sju månader. 
Fisket kommer att återupptas i vår. Målet är att under två år 
fiska ut tillräcklig mängd vitfisk för att näringsbalansen i 
sjön ska återställas och siktdjupet därmed förbättras.

I juni togs det första spadtaget för ombyggnaden av Val-
lentuna trafikplats. Projektet omfattar byggandet av en 
planskild korsning mellan Roslagsbanan och Angarnsvä-
gen/Väsbyvägen med en 360 meter lång järnvägsbro. Det 

blir även nya cirkulationsplatser och en överdäckning av 
Väsbyvägen mellan kyrkan och centrum. Samtidigt sker 
omfattande ledningsarbeten. 

Genomförandet av trafikplatsen är uppdelad i två  
etapper. För närvarande pågår etapp ett som omfattar  
ledningsomläggning, vilken väntas vara klar till sommaren 
2011. Etapp två omfattar en järnvägsbro, cirkulationsplat-
ser, överdäckning och ytterligare ledningsomläggningar. 
Etapp två beräknas starta under april eller maj månad 2011.  

Nya Lindholmsvägen med sträckning från rondellen vid 
idrottsplatsen till rondellen vid Arningevägen, togs i bruk 
den 21 oktober.

Organisationsfrågor har varit i fokus och man har arbe-
tat med att se över processer och rutiner. Förvaltningen har 
aktivt deltagit i arbetet med en ny översiktsplan.

samhällsByggnadsnämnden

Under året har trålningsbåtar fiskat upp vitfisk i Vallentunasjön för att återställa den ekologiska balansen.

Samhällsbyggnadsnämndens uppgift är att:
fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, med undantag för  •	
översiktsplanering och att bevaka byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen,
vara planerande och verkställande organ för mark- och exploateringsverksamheten,•	
vara planerande och verkställande organ för kommunens lokalförsörjning,•	
vara planerande och verkställande organ för kommunens avfallshantering,  •	
kommunal väghållning, parker och allmänna platser.
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Under året har en utbyggnad av Vallentuna centrum pla-
nerats, för att kunna utveckla butiks- och kontorslokaler 
samt torgytor. Arbetet kommer att fortsätta under 2011. 

Energiförbrukningen har minskat med fem procent un-
der året tack vare investeringar och ett kontinuerligt arbete 
med energioptimering.

Framtiden
Vallentuna kommun har sedan 1970-talet haft en jämn och 
hög befolkningstillväxt och under hösten 2010 passerade an-
talet invånare 30 000. Stockholmsregionen fortsätter vara en 
stark tillväxtmotor i landet och tillväxttakten tycks inte avta.

Vallentuna kommun antog i maj 2010 en ny översikts-
plan. I översiktsplanen anges att målet är att Vallentuna 
kommun om tjugo år har 45 000 invånare och 10 000 
arbetsplatser. För att nå detta behöver cirka 7 000 bostäder 
byggas under perioden.

I takt med att Vallentuna kommun utvecklas kommer 
ökade krav att ställas på bland annat kundfokus, effektivi-
tet och tillgänglighet.

Plan- och bygglagstiftningen kommer att förändras 
under 2011. Vattendirektivet kommer att innebära krav 
på planering och byggande avseende påverkan på yt- och 
grundvatten.

Viktiga händelser under året
Myndighetsnämnden för teknik och miljö har genomfört en 
riskklassificering av miljö- och hälsoskyddsverksamheter.

En inventering av nedlagda deponier har utförts under 
året.

Myndighetsnämnden har påbörjat tillsynen av större 
dricksvattenanläggningar.

Fler handläggare har anställts på förvaltningen under 
året. Den utökade tillsynen av enskilda avloppsanlägg-
ningar har medfört fler ansökningar om nya eller förbätt-
rade enskilda avlopp. 

Framtiden
År 2000 beslutade EU om en ny europeisk vattenpolitik, 
som innebär ett systematiskt planeringsarbete för att be-
vara och förbättra kvaliteten i våra sjöar, vattendrag, kust- 
och grundvatten. Vallentuna kommun ligger inom Norra 
Östersjöns vattendistrikt och i december 2009 antogs en 
förvaltningsplan för vattenförvaltningen i distriktet. Till 
förvaltningsplanen hör bland annat ett åtgärdsprogram 
där Vattenmyndigheten anger ett antal åtgärder som ska 
vidtas på både statlig och kommunal nivå. Det övergripan-
de målet för vattenförvaltningen är att nå en god vattensta-
tus i alla vatten år 2015.

Inom miljö- och hälsoskyddsområdet är allt fler frågor 
beroende av beslut inom EU. I dag finns regelverk för 
bland annat vatten, dricksvatten, livsmedel, avfall och 
kemikalier som är beslutade på EU-nivå och påverkar 
den kommunala tillsynen. EU har även beslutat om 
ett så kallat tjänstedirektiv som ska innebära en ökad 

rörlighet för tjänster inom unionen. Detta ställer krav 
på kommunens förmåga att tillhandahålla information 
och handlingar för europeiska aktörer. Hittills har 
kommunens insats varit mycket begränsad, men det kan 
komma krav på en utökad service. 

Under våren 2011 kommer en ny plan- och bygglag att 
börja gälla. I den nya lagen finns krav på samordning mel-
lan bygg- och miljönämnder i ärenden som berör såväl 
bygglov som miljöprövning. 

myndighetsnämnden för teKniK och miljö
Myndighetsnämnden för teknik och miljös uppgift är att:

fullgöra kommunens myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning för miljö, livsmedel- och hälsoskyddsområdet,•	
besluta om bygglov vid kommunens egna anläggningar.•	
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verksamhetsberät telser

Viktiga händelser under året
I juni invigdes nya  Vallentuna IP. Idrottsplatsen är nu 
fullt utbyggd med bland annat nya konstgräsplaner och en 
grusplan. En ny byggnad för omklädning och en dubbelsi-
dig läktare med tak har tillkommit.

Mötesplatsen Café Haket i Brottby har genomgått omfat-
tande ombyggnationer under året i samband med att ägan-
det av Karby Tennishall övergick från kommunen till KTH-
hallen AB. Verksamheten har därmed fått bättre anpassade 
lokaler för den ungdomsverksamhet som bedrivs där.

En satsning på ungdomsverksamheten i kommunen har 
skett under året. Verksamheten har fokuserat på en ökad 
närvaro och tillgänglighet, genom en förstärkning av det 
uppsökande arbetet på dagar, kvällar och helger. Även 
närvaron på Internet har utökats, eftersom det är en stor 
arena där många unga tillbringar sin fritid. Sommartid har 
ungdomsverksamheten flyttats till Kvarnbadet.

Även kommunens fältgrupp utgick från Kvarnbadet 
under sommaren, men arbetet bedrevs i hela kommunen.

Under 2010 har bland annat följande åtgärder och inves-
teringar genomförts:

Slutfasen av utbyggnad av Vallentuna IP.•	
Förvärv av paviljong för bland annat ungdomsverk-•	
samheten vid Kvarnbadet.
Ombyggnad av kassaentrén till Kvarnbadet.•	
Roslagsleden har förstärkts i form av broar och spänger.•	
Femkilometersspåret vid Vallentuna IP har belagts •	
med stenmjöl.
Skidspår har spårats vid Össeby IP, Vallentuna IP och •	
Weda golf banor.
Skridskobana har plogats på Vallentunasjön.•	
En sexhjuling har köpts in som kan ploga och hyvla isen.•	

fritidsnämnden
Fritidsnämndens uppgift är att;

vara huvudman för kommunens fritidsfrågor,•	
främja en meningsfull fritid för kommunens invånare,•	
ansvara för kommunens sport- och fritidsanläggningar,•	
bedriva och samordna kommunens förebyggande ungdomsarbete,•	
stödja föreningslivet.•	

Många Vallentunabor åker gärna skridskor på Vallentunasjöns plogade bana. FOTO: ChRISTIAn dORWARTh
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överförmyndarnämnden

Viktiga händelser under året
Överförmyndarnämnden har sedan starten den 1 ja-
nuari 2007 arbetat med att skapa struktur och rutiner för 
verksamheten. Under året har arbetet med att få ordning 
på det äldre materialet från åren 1990-2006 prioriterats. 
En slutrapport har lämnats till länsstyrelsen och ärendet 
har avslutats. En översyn av verksamheten har skett under 
året med målet att uppnå effektivitet i handläggning av 
ärenden och administration.

Satsningar har gjorts på förbättringar av informationen 
på kommunens webbplats.

Under året har insatser gjorts för att rekrytera och ut-
bilda gode män, förvaltare och förmyndare.

Framtiden
Befolkningen i Vallentuna kommun fortsätter att öka 
vilket påverkar överförmyndarnämndens verksamhet. 
Det medför ett ökat behov av lämpliga och erfarna gode 
män och förvaltare, som kommunen ska utbilda och 
stötta. Ärendena blir allt mer komplexa, vilket kräver 
mer resurser i form av utökad handläggning och tillsyn 
för att säkerställa nämndens uppdrag. Ledamöter och 
tjänstemän behöver ta del av utbildningsinsatser som 
rör verksamheten och för detta avsätts årligen medel 
i budget. Länsstyrelsen, Justitieombudsmannen 
och Riksrevisionsverket har uppmärksammat 
verksamhetsområdet och deras arbete följs med stort 

intresse av överförmyndarnämnden. Pågående statliga 
utredningar indikerar att vissa ärenden och beslut kan 
komma att flyttas från tingsrätten till kommunen. Om så 
sker kommer det att medföra en ökad arbetsbelastning för 
nämndens kansli. 

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap på 
uppdrag av staten och i enlighet med föräldrabalken. Verksamheten kännetecknas av myndighetsutövning och 
länsstyrelsen utövar tillsyn. Överförmyndarnämnden ansvarar för att:

huvudmannens tillgångar används för hans eller hennes nytta,•	
tillgångar är tryggt placerade och ger en skälig avkastning,•	
vara en garanti mot rättsförluster,•	
årligen fastställa den gode mannens eller förvaltarens arvode. i de fall som huvudmannens tillgångar eller •	
inkomster understiger 2,65 procent av basbeloppet är kommunen skyldig att stå för arvodet. 

Vallentuna ska vara tryggt att leva och bo i. Därför finns ett 
förvaltningsövergripande samarbete, Tryggare Vallentuna, 
som arbetar förebyggande med frågor som rör barn och ung-
domar samt fysisk miljö och trygghet för alla kommuninvå-
nare. Under 2010 har en ny organisation införts som gör det 
möjligt att styra, följa upp och kommunicera detta arbete. 
Under hösten har även de brottsförebyggande verksamhe-
terna samordnats inom Tryggare Vallentuna. Idag fungerar 
organisationen formellt som ett lokalt brottsförebyggande 
råd, vilket innebär ett fördjupat samarbete med polisen. 

Framtiden
Sommarens satsning visar att integrationen av ungdoms- 
och fältverksamheten behöver fortsätta, dels för att vårda 
relationerna med ungdomarna, dels för att inte tappa hel-
hetssynen över ungdomssituationen i kommunen.

Kvarnbadet visade sig ha stora mögelskador vid den 
inspektion som gjordes under hösten och ett omfattande 
ombyggnads- och renoveringsarbete kommer att genom-
föras under 2011.
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Viktiga händelser under året
Första spadtag och byggstart av Vallentuna Kulturhus och 
Bibliotek. Detta blev startskottet för den stora omvand-
lingen av Vallentunas stadsbild. Projektet har en egen logg 
på webben där alla kan följa hur bygget framskrider. 

Huvudmannaskapet för Kulturskolan flyttades från 
barn- och ungdomsnämnden till kulturnämnden under 
2010. En ny organisation för kulturförvaltningen sjösat-
tes i och med detta under augusti 2010, med enheterna 
Kultur, Bibliotek och Kulturskola. Kulturnämnden har 

Kulturnämnden
Kulturnämndens uppgift är att:

stödja och främja kulturlivet i kommunen,•	
leda biblioteks- och annan kommunal kultur verksamhet,•	
bedriva kulturskola,•	
erbjuda ett allsidigt kulturutbud som komplement till föreningars och enskildas insatser,•	
ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv,•	
ansvara för kommunens konstinköp och fullgöra utsmyckningsuppdrag.•	

verksamhetsberät telser
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därmed ett breddat uppdrag som omfattar fler kultur-
processer.

Kulturenheten har levererat ett breddat kulturutbud 
med ett ökat antal program under 2010, bland annat en 
uppskattad satsning på film. Ansökan om Skapande Skola 
gav 500 000 kronor till Vallentunas skolelever för läsåret 
2010/2011. Kulturförvaltningen och barn- och ungdoms-
förvaltningen har utarbetat samarbetsformer för detta.

Det nya kulturmiljö programmet antogs av kommun-
fullmäktige i september. Programmet består av en sam-
manfattande programskrivning och ett GIS-underlag som 
presenteras på webben. Kulturmiljöprogrammet är ett 
underlag för översiktsplanen. 

Biblioteken har en fortsatt hög andel aktiviteter för barn, 
unga och äldre. Samtidigt tar verksamheten allt större 
steg in i den virtuella världen med till exempel en sida på 

Facebook, nedladdningsbara böcker och trådlöst gästnät. 
Under hösten uppgick bibliotekets självservice till 69 pro-
cent, vilket frigör mer tid till kvalificerad information och 
handledning.  Antalet biblioteksbesökare fortsätter att öka 
och är nu 266 000, dessutom tillkommer 95 000 besökare 
på bibliotekswebben.

Framtiden
Frågan om huvudmannaskapet för Vallentuna Teater har 
varit levande under en lång tid. Kulturförvaltningens nya 
organisation och bredare uppdrag, sedan kulturskolan 
kom till förvaltningen, ger en ny öppning i teaterfrågan. I 
budgeten för 2011 finns därför investeringsmedel föreslag-
na för Vallentuna Teater. Frågan om huvudmannaskapet 
inväntar politiskt beslut under våren 2011. När beslutet 
är fattat kommer den föreslagna ramen samt hyres- och 
städkostnader att läggas till den nämnd som får huvud-
mannaskapet.

Under 2012 kommer kultur- och biblioteksverksamhe-
terna och en stor del av Kulturskolans produktioner att 
flytta in i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek. Här etable-
ras ett lokalt centrum för möten, kunskapsutveckling och 
kulturell utveckling.

I den nya statliga kulturpolitiken spelar kommuner och 
landsting en allt viktigare roll. Kulturnämnden i Vallentu-
na kommer att verka för att kommunen blir synlig i regio-
nen och Nordost-samarbetet för att få möjlighet att ta del 
av regionala utvecklingsmedel för kultur. Ett exempel på 
detta är Skapande Skola, där barn- och ungdomsnämnden 
är huvudman och kulturnämnden stöttar dem i ansökan, 
urval och utvärdering av projekten.

Under de närmaste åren kommer biblioteksverksamhe-
ten för barn att utvecklas. Till exempel kommer aktiviteter 
kopplade till läsande, skrivande och skapande att erbjudas. 
Det virtuella biblioteket kommer att utvecklas till en mer 
användarvänlig och interaktiv webbportal.

Kulturskolan har en vision om att nå ut till alla åldrar. 
Därför satsas det på att utveckla en webb för Kulturskolan 
som blir mer kundvänlig och informativ. Kulturskolan ar-
betar också intensivt med att verksamheten ska synas mer 
inom det lokala kulturlivets utbud.

Samverkan och samarbeten är grundbultar i kultur-
nämndens arbete. Kulturnämndens verksamheter kan ses 
som stödprocesser för kommunens övriga verksamheter 
och kommunens utveckling. 

IlluSTRATIOn: nyRénS ARKITEKTER

Under året sattes bygget av Vallentuna nya kulturhus och biblio-
tek igång. I bästa söderläge blir det en park med tusentals växter, 
både fleråriga och ettåriga blommande örter, buskar och olika 
träd. Där kommer det också att byggas en lekplats, en träterass 
och en scenplats med gradänger.
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Räkenskaper 
Resultaträkning

Belopp i mnkr Not Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen

                               2010 2009 2010 2009

Verksamhetens intäkter 1 335,7 276,6 331,7 252,3

Verksamhetens kostnader                     2 -1 465,1 -1 394,7 -1 462,1 -1 388,2

Avskrivningar 3 -44,2 -39,7 -43,9 -39,3

Verksamhetens nettokostnader -1 173,7 -1 157,9 -1 174,4 -1 175,3

Skatteintäkter 4 1 071,0 1 039,7 1 071,0 1 039,7

Generella statsbidrag och utjämning 5 1 94,1 160,3 194,1 160,3

Finansiella intäkter          6 3,7 10,1 3,5 8,6

Finansiella kostnader 7 -2,6 -4,5 -2,0 -3,8

Resultat före extraordinära poster 92,5 47,7 92,3 29,5

Skattekostnader -0,1 0,0

Årets resultat (förändring av eget kapital) 92,5 47,7 92,3 29,5

Balanskravsutredning

Årets resultat enligt resultaträkningen 92,3 29,5

Avgår: realisationsvinster 1 3,9 6,7

Årets resultat enligt balanskravet 88,4 22,8

Varav reserv för framtida pensionsutbetalningar 51,0 12,4
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Räkenskaper 
Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr Not Koncernen

2010

Koncernen

2009

Kommunen

2010

Kommunen

2009

Den löpande verksamheten

Årets resultat 92,5 47,7 92,3 29,5

Justering för av- och nedskrivningar 44,2 45,6 43,9 45,3

Justering för gjorda avsättningar 8 8,6 8,1 8,6 8,1

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9 -3,8 -11,9 -3,8 -6,5

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 141,5 89,5 140,9 76,3

ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar/placeringar 13,8 -71,2 13,5 -73,4

ökning (-) / minskning (+) förråd och exploateringsfastigheter -102,0 -1,0 -102,0 -1,0

ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 39,2 72,9 64,3 78,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 92,4 90,1 116,7 80,6

investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 -2,5 0,0 -2,5

Investering i materiella anläggningstillgångar -314,1 -103,5 -314,1 -103,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 7,2 24,7 7,2 6,7

Investering i finansiella anläggningstillgångar -1,4 0,0 -1,4 0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 1,5 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -308,3 -79,8 -308,3 -99,3

Finansieringsverksamheten

nyupptagna lån 100,4 0,0 100,0 0,0

ökning av långfristig skuld 57,6 0,0 57,6 0,0

Amortering av långfristig skuld -0,3 -0,3 0,0 0,0

Förändring av långfristiga fordringar 7,6 -6,5 7,6 -6,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 165,3 -6,8 165,2 -6,5

Årets kassaflöde

likvida medel vid årets början 153,2 149,7 123,6 148,8

likvida medel vid årets slut 102,6 153,2 97,3 123,6

Förändring i likvida medel -50,6 3,5 -26,3 -25,2



42

Noter resultaträkning och kassaflödesanalys 

räkensk aper

Not 1. Verksamhetens intäkter

Belopp i mnkr 2010 2009 

Enligt driftredovisningen 823,6 755,1
Interna justeringsposter:

Skolpeng  -321,6 -322,4
Internhyra -132,9 -137,2
övriga interna poster -37,4 -43,3

Summa kommun 331,7 252,3
Taxor och avgifter 69,2 64,9
hyror och arrenden 49,9 51,6
Bidrag 83,5 82,7

Försäljning av verksamhet och entreprenad 26,7 27,4
övrig försäljning 12,3 14,1
Reavinst anläggningstillgångar 3,9 6,7
Vinst exploatering, tidigare år 77,3 0,0
Vinst exploatering, året 8,9 4,8
Summa kommun 331,7 252,3

Exploateringsvinster från tidigare år redovisas som en jämförelsestörande post. 

Not 2. Verksamhetens kostnader (exkl avskr)

Belopp i mnkr 2010 2009 

Enligt driftredovisningen 1 954,0 1 891,1
Interna justeringsposter:

Skolpeng -321,6 -322,4
Internhyra -132,9 -137,2
övriga interna poster -37,4 -43,3

Summa kommun 1 462,1 1 388,2
Bidrag 53,4 51,9
Personal 667,2 638,1
Material 86,9 76,7
Tjänster, inkl köp av verksamhet 637,4 615,5
nedskrivning immateriella tillgångar 0,0 5,9
Förlust exploatering, tidigare år 17,1 0,0
Reaförlust mark, byggn/tekn anl 0,1 0,0
Reaförluster utrangerade o sålda inv 0,0 0,2
Summa kommun 1 462,1 1 388,2

Exploateringsförluster från tidigare år redovisas som en jämförelsestörande post. 

Not 3. Avskrivningar  

Belopp i mnkr 2010 2009 

Enligt plan:
Fastigheter och anläggningar 36,6 32,1
Inventarier och transportmedel 7,3 7,2

Summa kommun 43,9 39,3

Not 4. Skatteintäkter   

Belopp i mnkr 2010 2009 

Preliminär kommunalskatt 1 057,0 1 073,7
Slutavräkning 2008, justering 1,0
Slutavräkning 2009, justering 0,7 -35,0
Slutavräkning 2010, prognos 13,3
Summa kommun 1 071,0 1 039,7

Not 5. Generella statsbidrag och utjämning  
Belopp i mnkr 2010 2009 

Inkomstutjämning 57,9 66,5
Kostnadsutjämning 34,6 37,8
lSS-utjämning 25,0 26,7
Regleringsavgift/Regleringsbidrag 7,5 -14,1
Kommunal fastighetsavgift 2009, justering -1,8 43,4
Kommunal fastighetsavgift 2010, prognos 42,4
övriga generella bidrag 28,5 0,0
Summa kommun 194,1 160,3

Not 6. Finansiella intäkter  

Belopp i mnkr 2010 2009 

Aktieutdelning 2,3 5,2
Ränteintäkter 1,2 1,8
övriga finansiella intäkter 0,0 1,6
Summa kommun 3,5 8,6

Not 7. Finansiella kostnader  

Belopp i mnkr 2010 2009 

Ränta pensionsskuld 1,2 3,5
övriga finansiella kostnader 0,8 0,3
Summa kommun 2,0 3,8

Not 8. Justering för gjorda avsättningar  

Belopp i mnkr 2010 2009 

Årets intjänade pensioner 8,6 8,1
Andra avsättningar 0,0 0,0
Summa kommun 8,6 0,0

Not 9. Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Belopp i mnkr 2010 2009 

Realisationsvinst/förlust anläggningstillgångar:
Reavinst mark, byggn/tekn anl 3,9 6,7
Reaförlust mark, byggn/tekn anl -0,1
Bostadsrätter 0,0 0,0
Reavinst utrangerade o sålda inv 0,0 -0,2

Summa kommun 3,8 6,5
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Balansräkning

Belopp i mnkr  Not Koncernen

2010

Koncernen

2009

Kommunen

2010

Kommunen

2009

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

a) Balanserade utgifter 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar

a) Mark,byggnader och tekniska anläggningar 2 1 018,7 753,0 1 006,5 740,6

b) Maskiner och inventarier 3 27,6 26,3 27,4 26,1

Finansiella anläggningstillgångar

a) Värdepapper,andelar och bostadsrätter 4 10,3 8,9 10,8 9,5

b) långfristiga fordringar 5 0,0 7,6 0,0 7,6

Summa anläggningstillgångar 1 056,7 795,8 1 044,8 783,7

Omsättningtillgångar

Exploateringsfastigheter, lager o förråd 6 79,4 -22,6 79,4 -22,6

Kortfristiga fordringar 7 90,0 64,7 89,6 64,1

Kortfristiga placeringar 80,0 119,0 80,0 119,0

Kassa och bank 8 102,6 153,2 97,3 123,6

Summa omsättningtillgångar 352,0 314,3 346,3 284,1

Summa tillgångar 1 408,7 1 110,2 1 391,1 1 067,8

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 9 863,4 770,8 836,5 744,2

varav årets resultat 92,5 47,7 92,3 29,5

varav pensionsreserv 71,7 20,7

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 10 74,3 65,8 74,3 65,8

uppskjuten skatteskuld 0,1 0,1

Summa avsättningar 74,4 65,9 74,3 65,8

Skulder

långfristiga skulder 11 172,0 14,4 157,7 0,1

Kortfristiga skulder 12 298,8 259,1 322,6 257,8

Summa skulder 470,9 273,5 480,3 257,9

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 408,7 1 110,2 1 391,1 1 067,8

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter 15,0 14,7

Ansvarsförbindelser

a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna

13 475,2 495,0 475,2 495,0

b) övriga ansvarsförbindelser 14 432,3 193,7 437,3 193,7
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räkensk aper

Noter balansräkning
Not 1. Immateriella tillgångar

Belopp i mnkr 2010 2009

IB anskaffningsvärde 5,9 3,4
Årets investering 0,0 2,5
uB anskaffningsvärde 5,9 5,9
IB ackumulerade avskrivningar -5,9 0,0
Årets nedskrivning 0,0 -5,9
uB ackumulerade avskrivningar -5,9 -5,9
Summa immateriella tillgångar 0,0 0,0

Not 2. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Belopp i mnkr 2010 2009

Verksamhetsfastigheter
IB anskaffningsvärde 1 012,4 897,7
Justering IB anskaffningsvärde 0,0 -5,0

Årets investering 3,0 119,7
Årets försäljning -2,9 0,0
uB anskaffningsvärde 1 012,4 1 012,4
IB ackumulerade avskrivningar -426,7 -398,3
Årets avskrivningar -30,7 -28,4
Årets försäljning, avskrivningar 0,1 0,0
uB ackumulerade avskrivningar -457,3 -426,7

Summa kommun 555,1 585,6
Publika fastigheter

IB anskaffningsvärde 97,8 95,8
Årets investering 68,0 2,1
uB anskaffningsvärde 165,8 97,8
IB ackumulerade avskrivningar -20,5 -17,4
Årets avskrivningar -5,1 -3,0
uB ackumulerade avskrivningar -25,6 -20,5

Summa kommun 140,3 77,3
Fastigheter annan verksamhet

IB anskaffningsvärde 23,9 10,4
Justering IB anskaffningsvärde 0,0 5,6
Årets investering 0,0 7,9
uB anskaffningsvärde 23,9 23,9
IB ackumulerade avskrivningar -7,0 -6,3
Årets avskrivningar -0,7 -0,7
uB ackumulerade avskrivningar -7,7 -7,0

Summa kommun 16,2 16,9
Markreserv

IB anskaffningsvärde 19,8 19,4
Årets investering 119,2 0,4
Årets försäljning -0,1 0,0
uB anskaffningsvärde 138,9 19,8

Summa kommun 138,9 19,8
Pågående investeringar ny-/till- och ombyggnad

IB anskaffningsvärde 40,8 76,7
Årets nettoinv i verksamhetsfastigheter 96,7 -44,5
Årets nettoinv i publika fastigheter 18,6 8,6

Summa kommun 156,1 40,8

Ackumulerat anskaffningsvärde 1 497,2 1 194,7
Ackumulerade avskrivningar -490,6 -454,2
Summa kommun 1 006,5 740,6
Ackumulerat anskaffningsvärde 16,2 16,2
Ackumulerade avskrivningar -4,0 -3,7
Summa dotterföretag 12,2 12,5
Summa koncern 1 018,7 753,0

Not 3. Maskiner och inventarier  

Belopp i mnkr 2010 2009 

IB anskaffningsvärde 77,3 73,6
Årets investering 8,3 9,3
Årets försäljning -0,2 -5,7
uB anskaffningsvärde 85,3 77,3
IB ackumulerade avskrivningar -51,2 -49,5
Årets avskrivningar -7,3 -7,2
Årets försäljning, avskrivningar 0,2 5,5
uB ackumulerade avskrivningar -58,2 -51,2
Summa kommun 27,1 26,1
Pågående investeringar maskiner/inventarier

Årets nettoinvestering 0,4 0,0
Summa kommun 0,4 0,0

Ackumulerat anskaffningsvärde 0,3 0,3
Ackumulerade avskrivningar 0,1 0,0
Summa dotterföretag 0,4 0,3
Summa koncern 27,8 26,4

Not 4. Värdepapper, andelar och bostadsrätter  

Belopp i mnkr 2010 2009 

Aktier och andelar 6,2 4,8
Bostadsrätter 4,6 4,6
Summa kommun 10,8 9,5

Not 5. långfristiga fordringar

Belopp i mnkr 2010 2009 

Trafikverket 0,0 7,6
Summa kommun 0,0 7,6

Not 6. Exploateringsfastigheter, lager och förråd 

Belopp i mnkr 2010 2009 

Arbetsområden under exploatering 4,2 -25,8
Bostadsmark under exploatering 75,0 3,0
lager och förråd 0,2 0,2
Summa kommun 79,4 -22,6

Not 7. Kortfristiga fordringar  

Belopp i mnkr 2010 2009 

Kundfordringar, externa 11,7 19,3
Kundfordringar, koncern 0,1 0,3
Interimsfordringar 36,9 19,7
Ingående moms 12,8 9,2
Särskilt bidrag (moms) 2,5 3,0
övriga fordringar hos staten 20,5 6,5
övrigt 5,2 6,1
Summa kommun 89,6 64,1

Kundfordringar 11,8 19,7
Interimsfordringar 36,9 19,7
Ingående moms 12,8 9,2
Särskilt bidrag (moms) 2,5 3,0
övriga fordringar hos staten 20,9 7,3
övrigt 5,2 6,1
Summa koncern 90,0 65,0
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Not 8. Kassa och bank  

Belopp i mnkr 2010 2009

Kassa 0,1 0,1
Bank 0,7 2,5
Plusgiro 96,5 121,0
Summa kommun 97,3 123,6

Kassa 0,1 0,1
Bank 6,0 32,1
Plusgiro 96,5 121,0
Summa koncern 102,6 153,2

Not 9. Eget kapital  

Belopp i mnkr 2010 2009

Ingående eget kapital 744,2 714,8
Årets resultat 92,3 29,5
Summa kommun 836,5 744,2

Reservering till framtida pensionsutbetalningar inom ramen för det egna kapitalet:
År 2008 8,3 8,3
År 2009 12,4 12,4
År 2010 51,0
Summa kommun 71,7 20,7

I koncernen ingår obeskattade reserver med 73,7% i eget kapital.

Not 10. Avsättningar  

Belopp i mnkr 2010 2009

Avsättningar för pensioner 59,8 52,9
Avsättning för särskild löneskatt 14,5 12,8
Summa kommun 74,3 65,8
Ingående avsättningar för pensioner 65,8 57,7
Pensionsutbetalningar -2,4 -2,1
nyintjänad pension 5,3 5,3
Ränte och basbeloppsuppräkning 1,2 3,5
Särskild avtalspension 2,2 0,0
övrig förändring 0,0 -0,2
Förändring av löneskatt 1,7 1,6
utgående avsättningar för pensioner 73,7 65,8

Ingående avsättningar rymmer ett avtal om visstidspension som uppgår till 1,6 mnkr.

Not 11. långfristiga skulder   

Belopp i mnkr 2010 2009

Banklån 100,0 0,0
lån hos koncernbolag 0,1 0,1
långfristiga förutbetalda intäkter 59,4 0,0
Ackum. periodiserade förutbet. intäkter -1,8 0,0
Summa kommun 157,7 0,1
Fastighetslån AB össebyhus 14,4 14,4
Summa koncern 172,0 14,4

Not 12. Kortfristiga skulder  

Belopp i mnkr 2010 2009

låneskulder, externa 20,0 0,0
låneskulder, koncern 25,0 0,0
leverantörsskulder 98,9 74,7
Skulder till staten 10,3 36,8
Semesterlön 39,0 37,1
Pensionskostnader (individuell del) 28,1 25,4
övriga uppl personalkostnader 14,6 14,6
Interimsskulder, externa 48,1 56,8
Interimsskulder, koncern 0,1 0,0
Förutbetalda exploteringsintäkter 26,1 0,0
övrigt 12,5 12,3
Summa kommun 322,6 257,8

Belopp i mnkr 2010 2009

låneskulder, externa 20,0 0,0
leverantörsskulder 99,2 74,8
Skulder till staten 10,3 36,8
Semesterlön 39,0 37,1
Pensionskostnader (individuell del) 28,1 25,4
övriga uppl personalkostnader 14,6 14,6
Interimsskulder 48,6 57,4
Förutbetalda exploteringsintäkter 26,1 0,0
övrigt 12,5 12,7
Summa koncern 298,3 258,8

Not 13. Ansvarsförbindelser  

Belopp i mnkr 2010 2009 

Pensionsförpliktelse
Kommun 475,2 495,0

 (varav löneskatt) (92,8) (96,6)
Summa kommun 475,2 495,0
Ingående värde 495,0 484,4
Pensionsutbetalningar -14,0 -14,0
Ränte och basbeloppsuppräkning 6,1 27,4
övrig förändring -4,6 -4,9
Bromsen -3,5 0,0
Förändring av löneskatt -3,9 2,1
Utgående värde 475,2 495,0
Aktualiseringsgrad 86,0% 85,0%

Not 14. övriga ansvarsförbindelser

Belopp i mnkr 2010 2009

Borgensåtaganden
Kommuninvest ekonomisk förening 215,1 0,0
Vallentunavatten AB 157,7 134,7
Käppalaförbundet 48,2 49,2
AB össebyhus 5,0 0,0
Föreningar 4,7 4,8
Roslagsvatten AB 3,0 3,0
Särskilt anställningsavtal 2,0 0,0
Förlustansvar för egna hem 1,6 2,0

Summa kommun 437,3 193,7

2009 års värde för Vallentunavatten AB har justerats upp med 28,5 då ett borgensåtagande 

tidigare saknats.

Kommuninvest ekonomisk förening 215,1 0,0
Vallentunavatten AB 157,7 134,7
Käppalaförbundet 48,2 49,2
Föreningar 4,7 4,8
Roslagsvatten AB 3,0 3,0

Särskilt anställningsavtal 2,0

Förlustansvar för egna hem 1,6 2,0
Summa koncern 432,3 193,7

2009 års värde för Vallentunavatten AB har justerats upp med 28,5 då ett borgensåtagande 

tidigare saknats.

Tilläggsupplysning. Operationell leasing

Erlagda leasingavgifter för:
maskiner och fordon 0,2 0,3
lokaler 23,2 24,7

Summa kommun 23,4 25,0
Prognos leasingavgifter:

inom ett år 23,0 23,4
senare än ett år men inom fem år 67,0 70,3
senare än fem år 68,6 82,9
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Driftsredovisning

Nämndernas budget och prognoser

Nämnd 2010 2009

 Budget 

netto

Bokslut Avvikelse 

nettoBelopp  mnkr intäkt Kostnad Netto

Kommunstyrelse 84,3 24,9 102,1 77,3 7,1 61,8

överförmyndarnämnd 2,5 0,1 2,3 2,2 0,3 1,9

Samhällsbyggnadsnämnd 39,5 200,9 239,8 38,9 0,6 35,9

Myndighetsnämnd för teknik och miljö 0,3 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2

Fritidsnämnd 41,1 5,3 43,8 38,5 2,6 38,3

Kulturnämnd 18,1 2,1 20,1 18,1 0,0 13,6

Barn- och ungdomsnämnd 80,6 405,0 481,3 76,2 4,4 72,3

Skolpengsram 500,9 16,2 516,1 499,9 1,0 494,1

utbildningsnämnd 139,0 12,2 161,5 149,2 -10,2 141,9

Socialnämnd 357,2 65,2 424,1 358,9 -1,7 342,6

Nämndernas nettokostnader 1 263,5 731,9 1 991,3 1 259,4 4,1 1 202,5

       

Interna poster och övriga kostnader och intäkter 
(specificeras nedan)

-57,8 91,6 -37,3 -128,9 71,1 -66,6

       

Verksamhetens nettokostnad 1 205,7 823,6 1 954,0 1 130,5 75,2 1 135,9

interna poster och övriga kostnader och intäkter

Centrala kostnader och intäkter -0,4 91,6 17,2 -74,4 73,9 -5,4

Kapitalkostnader -77,6 0,0 -68,4 -68,4 -9,3 -72,6

PO-pålägg -187,0 0,0 -181,0 -181,0 -6,0 -179,4

Sociala avgifter  och pensionsavsättningar. 187,0 0,0 174,1 174,1 12,9 164,6

Pensionsutbetalningar 20,2 0,0 20,7 20,7 -0,5 26,1

Summa interna poster och övriga kostnader och intäkter -57,8 91,6 -37,3 -128,9 71,1 -66,6

Nämnd 2010 Avvikelse 

Budget 2 

mot UtfallBelopp  mnkr

Utfall Budget 1 

(KP 2010–2012)

Prognos 1 Budget 2 

(inkl förändring)

Prognos 2

Kommunstyrelse 77,3 79,3 77,7 80,3 78,7 3,0

Kommunstyrelse oförutsedda kostnader 0,0 5,2 1,3 4,1 1,1 4,1

överförmyndarnämnd 2,2 2,5 2,3 2,5 2,2 0,3

Samhällsbyggnadsnämnd 38,9 38,0 39,5 39,5 39,3 0,6

Myndighetsnämnd för teknik och miljö 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1

Fritidsnämnd 38,5 38,6 40,9 41,1 40,9 2,6

Kulturnämnd 18,1 13,7 13,7 18,1 18,1 0,0

Barn- och ungdomsnämnd 76,2 77,2 81,6 80,6 79,6 4,4

Skolpengsram 499,9 500,7 497,7 500,9 498,8 1,0

utbildningsnämnd 149,2 139,4 139,7 139,0 143,4 -10,2

Socialnämnd 358,9 357,2 362,3 357,2 360,8 -1,7

Nämndernas nettokostnader 1 259,4 1 252,1 1 256,8 1 263,5 1 263,2 4,1

räkensk aper
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt •	
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-
göras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de •	
beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-•	
värde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett •	
enligt god redovisningssed.
Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post •	
för post till det lägsta av verkligt värde och anskaff-
ningsvärdet.

Förändrade redovisningsprinciper
Från och med 2010 tillämpas RKR 18 - Intäkter från avgif-
ter, bidrag och försäljningar.  Rekommendationen innebär 
att statsbidrag till anläggningstillgångar periodiseras över 
respektive anläggningstillgångs nyttjandeperiod. Omklas-
sificeringen av statsbidrag innebär att anskaffningsvärdet 
för anläggningstillgångar samt ackumulerade avskrivning-
ar har ökat och att en motsvarande skuld redovisas bland 
långfristiga skulder. Årets avskrivningar har ökat med 1,9 
miljoner kronor och verksamhetens intäkter har ökat med 
1,8 miljoner kronor på grund av principändringen. Jämfö-
relsetalen för föregående år har inte omräknats enligt den 
nya principen då avskrivningen på dessa påbörjades i år.

Tillämpning av RKR 18 innebär även att exploaterings-
projekt där inkomsterna överstiger utgifterna redovisas 
som kortfristiga skulder.  Kortfristiga skulder för exploate-
ringsprojekt är vid bokslutet 26,1 miljoner kronor. Jämfö-
relsetalet för föregående år är 102,2 miljoner kronor. Denna 
förändrade redovisningsprincip har ingen resultatpåverkan.

Justeringar
Med anledning av införandet av RKR 18 har justeringar 
inom exploateringsredovisningen gjorts med en nettovinst 
uppgående till 60,2 miljoner kronor. Justeringarna är gjorda 
av två skäl: Intäkter med tillhörande kostnader för tidigare 
år har avslutats med en vinst på 18,4 miljoner kronor, och 
avslut eller delavslut har gjorts av projekt som borde ha av-
slutats under tidigare år till ett nettovärde av 41,8 miljoner 
kronor. Nettovinsten, 60,2 miljoner kronor, fördelar sig 
på vinster med 77,3 miljoner kronor och förluster på 17,1 
miljoner kronor. Det har inte varit praktiskt genomförbart 
att hitta jämförelsetal för tidigare år omräknade enligt den 
nya principen.

Sammanställd redovisning
Syftet med den sammanställda redovisningen är att sam-
manfatta kommunens ekonomiska ställning och åtagan-
den. Det handlar om att ge en helhetsbild av verksamheten 
oavsett om den bedrivs i egen regi eller utförs av interna 
eller externa bolag. Detta underlättar till exempel jämfö-
relser med andra kommuner. 

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och 
kommunalförbund där kommunen har minst 20 pro-

Redovisningsprinciper
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räkensk aper

cents inflytande. I kommunkoncernen Vallentuna ingår, 
förutom kommunen, det av kommunen helägda bolaget 
AB Össebyhus och det vilande helägda bolaget Vallentuna 
Förvaltnings AB. Det har inte varit några förändringar i 
den kommunala koncernen under året. 

Koncernens siffror redovisas i särskilda kolumner i 
resultat- och balansräkning. Eftersom den sammanställda 
redovisningen ska spegla koncernens relation till om-
världen har interna tillgångar och skulder samt interna 
intäkter och kostnader eliminerats. Den sammanställda 
redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det 
innebär att det intjänade kapital som finns i bolaget vid 

förvärvstillfället eliminerats. Kapital som tjänats in efter 
förvärvet räknas in i koncernens kapital. I enlighet med 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
har obeskattade reserver delats upp i eget kapital och upp-
skjuten skatteskuld (latent skatt). 

Kommunens samlade verksamhet 
Kommunens samlade verksamhet består, utöver kom-
munkoncernen, av kommunala uppdragsföretag där kom-
munen har ett ekonomiskt engagemang. De kommunala 
uppdragsföretagen ingår inte i kommunens sammanställ-
da redovisning. Vallentuna kommun har samägda företag 

Kommunens nämnder

Kommunkoncernen Kommunala uppdragsföretag

Vallentuna kommuns samlade verksamhet

Kommunens koncernföretag Samägda företag utan 

betydande inflytande

Kommunala entreprenader 

Kommunstyrelsen

Barn- och ungdomsnämnden

Utbildningsnämnden

Fritidsnämnden

Kulturnämnden

Myndighetsnämnden 

för teknik och miljö

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

AB Össebyhus 100%

Vallentuna Förvaltnings AB 100%

StorStockholms 

Brandförsvar 3,6% 

Elverket Vallentuna AB 10,6%

Roslagsvatten AB 10,1%

Söderhalls Renhållnings AB 5,0%

Käppalaförbundet 4,6%

Norrvatten 2,9%

AB Vårljus 0,6%

Kommuninvest ekonomisk 

förening 0,5%

Vallentunavatten AB 0,1%

Figur 18. Vallentuna kommuns samlade verksamhet.
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där kommunen äger mindre än 20 procent och kommunala 
entreprenadföretag. I avsnittet om verksamhet i extern 
regi på sidan 14 finns fler jämförelser över andelen intern 
respektive extern regi för olika verksamheter.

Presentation av AB Össebyhus 
Aktiebolaget Össebyhus är ett helägt dotterbolag till Val-
lentuna kommun. Bolaget äger och förvaltar hyreslägenhe-
ter och lokaler i kommunen. Fastighetsbeståndet omfattar 
72 lägenheter och den totala lägenhets- och lokalytan 
är 4 821 kvadratmeter. Årets omsättning uppgår till 4,7 
miljoner kronor och årets resultat till 0,3 miljoner kronor. 
Balansomslutningen uppgår till 43,3 miljoner kronor den 
31 december. För ytterligare information om AB Össeby-
hus hänvisas till bolagets egen årsredovisning. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före-
kommer i not till respektive post i resultaträkningen 
och/ eller i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestö-
rande betraktas poster som är sällan förekommande och 
överstiger ett basbelopp (42 400 kr för år 2010). Dess-
utom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid 
fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter vid 
tomtförsäljning i samband med markexploatering som 
jämförelsestörande.

Intäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekom-
mendation RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har 
SKL publicerat en ny prognos i februari 2011 som pekar på 
en positiv avvikelse med 1,1 miljoner kronor jämfört med 
decemberprognosen.

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar tas 
från och med 2010 upp som en förutbetald intäkt och 
redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades 
dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Jämförelse-
talen för föregående år har inte omräknats enligt den nya 
principen då avskrivningen på dessa påbörjades i år.

Avskrivningar
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs 
för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskriv-
ning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt 
restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågå-
ende arbeten görs inga avskrivningar. I normal fallet til-
lämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nomi-
nella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången 
tas i bruk.

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommu-
nen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33 och 50 år. En samlad bedömning 
av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. För 
tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (till exempel 
leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperio-
den som avskrivningstid.

Gränsdragning mellan kostnad  
och investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en nyttjandeperiod på minst 3 år klassificeras som 
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett 
basbelopp (42 400 kr för 2010) och gäller som gemensam 
gräns för materiella och immateriella tillgångar och där-
med också för finansiella leasingavtal.

Anskaffningsvärde materiella  
anläggningstillgångar
Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar tas från 
och med 2010 upp som en förutbetald intäkt och periodise-
ras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisa-
des dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Jämfö-
relsetalen för föregående år har inte räknats om enligt den 
nya principen då avskrivningen på dessa påbörjades i år.

Exploatering
Exploateringsprojekt redovisas under omsättningstill-
gångar. Markreserver flyttas från anläggningstillgångar till 
exploateringsprojekt vid projektstart. Försäljning intäkts-
förs i resultaträkningen, liksom andelen av de beräknade 
utgifterna som har uppkommit eller beräknas uppkomma.
Pågående exploateringsprojekt redovisas vid bokslut som 
omsättningstillgång om utgifterna överstiger inkom-
sterna. Om inkomsterna överstiger utgifterna redovisas de 
istället som kortfristiga skulder. I år finns det 26,1 miljoner 
kronor i förutbetalda exploateringsintäkter. 

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kom-
munen är beräknade enligt den så kallade RIPS07-mo-
dellen (riktlinjer för beräkning av pensionsskuld). Viss-
tidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension 
redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer 
att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas 
som ansvarsförbindelse.

Dokumentation av redovisningssystemet
Kommunen har inte gjort en fullständig dokumentation 
av redovisningssystemet. Dokumentationen ska beskriva 
bokföringssystemets organisation och uppbyggnad.
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Revisionsberättelse
Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas 
verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i AB 
Össebyhus, Vallentuna Förvaltnings AB, Roslagsvatten 
AB samt Vallentunavatten AB även verksamheten i dessa 
företag under år 2010.

Granskningen har såvitt avser kommunen utförts enligt 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksam-
het och kommunens revisionsreglemente.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning 
samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Verk-
samhetsberättelse för år 2010” bilaga 1 och därtill fogade 
bilagorna nr 2-7.

Årets resultat uppgår till ca 92,3 mnkr vilket är en 
förbättring med 62,8 mnkr jämfört med 2009. Jämfört 
med budget är resultatet en förbättring med 88,0 mnkr. 
Sedan föregående år har kommunen anpassat sig till god 
redovisningssed och normgivning avseende princip för 
redovisning av intäkter och kostnader för exploaterings-
verksamheten. Denna förändring förklarar 60,2 mnkr av 
årets resultat.

Enligt kommunallagens kapitel 9, § 9 a skall de förtro-
endevalda revisorerna bedöma om resultatet i årsbokslu-
tet är förenligt med de mål för den ekonomiska förvalt-
ningen, ur ett verksamhetsmässigt såväl som finansiellt 
perspektiv, som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten 
och flerårsplanen.

Fullmäktige har i kommunplan 2010-2012 fastställt 27 
övergripande mål inom sex områden (visioner). Enligt 
skrivningar i förvaltningsberättelsen borgar dessa mål för 
god ekonomi och effektivitet.

Vi bedömer att:
Årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet •	
av verksamheten, verksamhetens finansiering och den 
ekonomiska ställningen.
Årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på •	
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god 
redovisningssed.

Årets resultat uppfyller Kommunallagens krav på en •	
ekonomi i balans och redovisar ett positivt resultat 
med 88,4 mnkr enligt balanskravet.
Förvaltningsberättelsen innehåller en bra finansiell •	
analys av vilken det framgår att kommunen klarat 
balanskravet liksom de finansiella målsättningarna. Vi 
delar kommunens bedömning av att dessa uppfyllts.
Återrapporteringen av måluppfyllelsen för de över-•	
gripande (verksamhetsmässiga) målen som redovisas 
i årsredovisningen är tydlig och informativ. Någon 
sammanfattande värdering av graden av måluppfyl-
lelse för dessa mål redovisas däremot inte. Det vill säga 
kommunstyrelsen har inte gjort någon värdering av 
om en måluppfyllelse på 70 procent innebär att en god 
ekonomisk hushållning uppnåtts.
Nämnderna arbetar seriöst med att uppfylla de övergri-•	
pande målen. Av den redovisning av måluppfyllelsen 
som lämnas i årsredovisningen liksom i nämndernas 
verksamhetsberättelser bedömer vi graden av målupp-
fyllelse som i huvudsak god.

Vi tillstyrker att:
Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna samt le-•	
damöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2010 
års förvaltning.
Kommunens årsredovisning godkänns.•	

 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisorernas verksamhetsberättelse för år 2010, bilaga 1

de sakkunnigas rapporter i olika granskningar, bilagorna 2–7

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i AB össebyhus, 

Vallentuna Förvaltnings AB, Roslagsvatten AB samt 

Vallentunavatten AB, bilagorna 8–11

Revisionsberättelser för AB össebyhus, Vallentuna Förvaltnings AB, 

Roslagsvatten AB, Vallentunavatten AB, bilagorna 12–15

Käppalaförbundet, norrvatten samt Storstockholms brandförsvar 

bilagorna 16–18

Vallentuna 2011-04-01

Bo Schylander Britt-Marie Heidmark Åke Eriksson

Staffan Modig Sigrid Olofsson Tavakoli
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Ordförande

Örjan Lid (M)
Kommunstyrelsens 
ordförande

Lars Filipoff (M)
Ordförande för  
myndighetsnämnden  
för teknik och miljö

Ray idermark (M)
Kommunfullmäktiges 
ordförande

Elwe Nilsson (M)
Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande

Sture Löfberg (M)
Valnämndens 
ordförande

Bo Schylander (S) 
Revisionens 
ordförande

Raimo Vuojärvi (M)
Barn- och ungdoms-
nämndens ordförande

Stig Alexandersson (M)
överförmyndar-
nämndens ordförande

Björn Schaerström (M)
Fritidsnämndens  
ordförande

Gunnel 
Orselius-Dahl (FP)
Socialnämndens 
ordförande

Elisabeth Rydström (C)
utbildningsnämndens  
ordförande

Lars-Bertil Ohlsson (KD)
Kulturnämndens 
ordförande
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FAKTA Ordföranden från och med 2011

Ray idermark (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Örjan Lid (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Åke Uddén (C)
Fritidsnämndens ordförande

Lars-Bertil Ohlsson (KD)
Kulturnämndens ordförande

Lars Filipoff (M)
Ordförande för myndighets-
nämnden för teknik och miljö

Elwe Nilsson (M)
Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (FP)
Socialnämndens ordförande

Björn Furugren Beselin (C)
utbildningsnämndens 
ordförande

Raimo Vuojärvi (M)
Barn- och ungdomsnämndens 
ordförande

Margareta Svanström (M)
Valnämndens ordförande

Stig Alexandersson (M)
överförmyndarnämndens 
ordförande 

Staffan Modig (Fp)
Revisionens ordförande
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KommunledningsKontoret 
tuna torg 1 · 186 86 vallentuna 
tfn 08-587 850 00 · fax 08-587 850 88
kommun@vallentuna.se

www.vallentuna.se

ETC


