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KoMMuNALRÅDET hAR oRDET

Kommunalrådet har ordet

Det ekonomiska resultatet för 2008 blev ett överskott på 33 
miljoner kronor. Därmed nådde vi de finansiella målen för 
god ekonomisk hushållning och en sund ekonomi. Vi hade 
även möjlighet att sänka skatten med 20 öre. Kommunen är 
fortfarande skuldfri och har en stark balansräkning. Även det 
faktum att alla nämnder under året klarade sina budgetramar 
visar att ekonomistyrningen i kommunen fungerar. Samman-
taget ger detta en bra grund för kommande stora investering-
ar och en försämrad konjunktur.

Bra resultat i verksamheten
Verksamheten i kommunen visar ett allt bättre resultat inom de 
flesta områden. Skolelevernas resultat förbättrades under året 
jämfört med år 2007. På de nationella proven, som görs i årskurs 
5 och 9, tillhörde Vallentuna den tiondel av landets kommuner 
som fick bäst resultat. Över 90 procent av Vallentunas elever är 
behöriga till gymnasiet. 

Medborgarundersökningen som genomförs vartannat år 
visar att medborgarna blir allt mer nöjda med vår verksam-
het och service. Även bland våra anställda ökar nöjdheten. 
Resultatet av medarbetarenkäten förbättrades 2008 för tredje 
året i rad. Andelen positiva svar ökade till 85 procent år 2008 
jämfört med 81 procent år 2007, och 79 procent år 2006.

Inom socialtjänsten pågår ett antal projekt i syfte att för-
bättra verksamheten. Ett av dem är förberedelse för införande 
av kundval inom hemtjänsten. Syftet är att kunderna inom 
hemtjänsten själva ska få välja anordnare. 

Arbetslösheten i Vallentuna tillhör landets lägsta. Före 
lågkonjunkturen var arbetslösheten endast 0,8 procent, vid 
årsskiftet 2008/2009 hade den ökat till 1,1 procent. Den kraftiga 
befolkningstillväxten och den låga arbetslösheten medför en 
hög efterfrågan på barnomsorg och fritidshem. Trots detta kla-
rade vi 2008 kravet att erbjuda alla en plats inom tre månader.

Tillväxt och service
Vallentuna växer i stadig takt. Under 2008 ökade befolkning-
en med knappt 600 personer och vi är nu 29 000 invånare. Vi 
planerar för en fortsatt ökning i ungefär samma takt. Avgö-

rande för utvecklingen är konjunkturens utveckling och att 
privata entreprenörer bygger som planerat.

Under året bedrev vi ett omfattande arbete för att, med 
bred politisk förankring, ta fram en ny översiktsplan. Över-
siktsplanen finns nu som samrådshandling. 

Andra viktiga beslut som fattades under året var bland annat 
att tillsätta medel för att öka siktdjupet i Vallentunasjön. Detta 
projekt bedrivs tillsammans med Täby kommun. Vi beslutade 
också om det nya biblioteks- och kulturhuset och ett nytt 
gestaltningsprogram för Vallentuna centrum. Tillsammans 
med Vägverket och SL arbetade vi med att komma igång med 
Vallentuna trafikplats och med att få dubbelspårsutbyggnad på 
Roslagsbanan. I Vallentuna är alla nödvändiga beslut fattade. 

Dessutom beslutades att kommunen ska köpa 1 149 hektar 
mark av Stockholms stad och därmed bli en stor markägare i 
Vallentuna. 

Två stora investeringsprojekt som pågick under året är 
utbyggnad av Vallentuna idrottsplats med ytterligare tre 
fullmåttsfotbollsplaner varav två med konstgräs, läktare med 
tak och nya omklädningsrum samt ombyggnad av Koral-
lens vårdboende. Vi arbetade också med att öka servicen till 
invånarna ytterligare i projektet Vallentuna Direkt. I projektet 
ingår att införa fler e-tjänster, etablera en ny webbplats och 
öka möjligheten för demokrati och service. Den nya webben 
lanseras under april 2009.

Förutsättningar för framtiden 
Att ekonomin är stark är en viktig förutsättning för en bra och 
stabil verksamhet. Det innebär att kommunen har förutsätt-
ningar att klara en ekonomi i balans trots vikande konjunktur 
och en mängd framtida investeringar. Vallentuna är en del av 
Stockholmsregionen och vi deltar i ett antal samarbetsorga-
nisationer där huvuduppgiften är det gemensammas bästa. Vi 
har en stark framtidstro trots ett antal kommande år med sämre 
ekonomi.

Örjan Lid (m)
Kommunstyrelsens ordförande

Vi har en stark framtidstro trots ett antal kommande 
år med sämre ekonomi.
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NyCKELTAL i SAMMANDRAG

Nyckeltal i sammandrag

2008 2007 2006 2005 2004

Befolkning 31/12 1) 28 954 28 382 27 865 27 397 26 889

varav 1–5 år 2 224 2 210 2 141 2 038 1 914

varav 6–15 år 4 229 4 153 4 163 4 213 4 258

varav 16–19 år 1 790 1 737 1 661 1 533 1 471

varav 80– w år 836 827 816 786 770

Antal årsarbetare 2) 1 313 1 304 1 277 1 268 1 206

per 1 000 invånare 45 46 46 46 45

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

varav kommunen 18:98 19:18 19:18 19:18 19:18

Årets resultat, mnkr 33 22 119 29 42

exklusive extraordinära poster 45 7

Driftsbudgetavvikelse, mnkr 16  -2 28 15 0

Nettokostnader, mnkr 3) 1 097 1 020 931 853 786

per invånare, kr 37 881 35 928 33 409 31 138 29 231

Skattekvot 4) 94 94 91 92 93

Nettoinvesteringar, mnkr 102 68 61 33 26

per invånare, kr 3 535 2 410 2 172 1 203 982

Eget kapital, mnkr 715 682 660 541 512

per invånare, kr 24 686 24 023 23 685 19 747 19 041

Låneskuld, mnkr 0 0 0 90 190

per invånare, kr 0 0 0 3 285 7 066

Soliditet, % 75 76 80 67 59

inklusive ansvarsförbindelse 
för pensionsåtaganden 23 20 27 18 14

1) Källa SCB
2) Exklusive anställda i verksamhet på entreprenad
3) Exklusive avskrivningar
4) Nettokostnader (exklusive avskrivningar) och finansnetto i relation till skatteintäkter och utjämning
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Vallentuna befinner sig i en period med stor inflytt
ning samtidigt som utveckling sker på många om
råden. Det är en spännande tid! 

Den viktigaste delen av vårt arbete sker i det dagliga mötet 
med medborgarna ute i verksamheterna. De tjänster och 
den service vi ger ska upplevas som god. Som ett led i vår 
strävan att ständigt bli bättre arbetade vi under året intensivt 
med projektet ”Vallentuna direkt”. Projektet handlar om att 
utöka utbudet av e-tjänster och möjligheten till e-demokrati 
genom att implementera ett modernt it-stöd. I projektet ingår 
lanseringen av kommunens nya webbplats där vi bland annat 
kommer att ha ett medborgarforum för synpunkter. Projektet 
fortsätter med stor kraft under 2009. 

Nedan följer några exempel på viktiga och speciella händel-
ser under 2008. 

Inom skolans område hände en hel del. I januari invigdes 
den nya, ombyggda Ekebyskolan. Skolan är nu en F–9-skola 
med ny idrottshall. Hammarbacksskolan certifierades enligt 
utmärkelsen ”Investors in people”, en utmärkelse som visar att 
skolan har ett väl fungerande utvecklingsarbete där medarbe-
tarnas delaktighet och utveckling sätts i fokus. Målet för 2009 
är att alla kommunens verksamheter ska vara certifierade 
enligt denna utmärkelse. Vallentunas skolportal utvidgades i 
januari och omfattar nu både skolval och val av förskoleplats. 
Under våren beslutade kommunfullmäktige att införa ett 
vårdnadsbidrag för barn mellan 1 och 3 år. 38 familjer i Val-
lentuna utnyttjade bidraget. Resultaten i Vallentunas skolor 
förbättrades 2008 jämfört med de låga resultaten 2007, vilket 

Årets händelser

ÅRETS häNDELSER

är glädjande. På gymnasiet startades ett specialutformat han-
dels- och administrationsprogram med idrottsinriktning. 

Inom verksamheten för äldre och psykiskt funktionshind-
rade genomfördes under året ett antal utvecklingsprojekt för 
att förbättra verksamheten. Hela socialförvaltningen är nu 
certifierad enligt ”Investors in people”. Utbyggnad av Koral-
lens vårdboende startade och ett nytt verktyg för insatsbe-
dömning inom LSS togs fram och prövades.

Beslut om att bygga nytt kulturhus/bibliotek fattades och 
en systemhandling antogs. Byggnaden blir ett landmärke i 
det moderna Vallentuna. I samband med framtagandet av 
en ny översiktsplan påbörjades ett nytt kulturmiljöprogram. 
Programmet ska ge en bild av var och hur man kan bygga 
och nå tillväxt utan att förstöra gamla kulturvärden. Under 
året satsade kommunen på fritidssektorn genom ett antal 
nya idrottshallar. Förutom Ekebyhallen så hyrde kommunen 
Vallentuna sporthall i Tellusområdet och byggde en skatebo-
ardhall i anslutning till ungdomshuset NOVA. Arbetet med 
att utveckla Vallentuna IP pågick under året med bland annat 
nya fotbollsplaner, läktare och omklädningsrum. 

Utvecklingen av centrala Vallentuna pågår och under året 
antogs detaljplanen för Vallentuna trafikplats. Planering för 
en ny park i Tellusområdet startade och ett gestaltningspro-
gram för de offentliga rummen i centrum togs fram. 

På miljöområdet genomfördes under 2008 en utredning 
om enskilda avloppsanläggningar runt Långsjön samt ett 
tillsynsprojekt inom hälsoskyddsområdet i samarbete med 
miljösamverkan i Stockholms län. 
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omvärldsanalys

Ekonomisk utveckling
Den svenska ekonomin som var stark under 2007 försvagades 
2008 till följd av lågkonjunktur och finansiell global turbu-
lens. Den försvagade arbetsmarknaden medför långsammare 
tillväxt av skatteunderlaget vilket drabbar kommunerna. Skat-
teintäkterna vek av redan i slutet av 2008 och fortsätter nedåt 
både 2009 och 2010, tror Sveriges Kommuner och Landsting i 
sin rapport MakroNytt från den 19 december 2008. Tillväxten 
av Bruttonationalprodukten (BNP) som var 2,5 procent 2007 
understeg en procent under 2008.

De globala och nationella förutsättningarna 2008 på-
verkade självklart också Vallentuna. För året låg budgeten 
för skatteintäkter på 1 021 miljoner kronor och de verkliga 
skatteintäkterna slutade på 1 011 miljoner kronor, vilket är 
en minskning med 1,0 procent. Minskningen beror på den 
sjunkande sysselsättningsgraden i riket men glädjande nog 
kompenserades denna till viss del av Vallentunas befolknings-
ökning. Kommunfullmäktige beslutade i december 2008 om 
en oförändrad skattesats för 2009.

Befolkning och bostadsbyggande 
Vallentuna kommun beräknas fortsätta att växa under lång tid 
framöver. Under 2008 ökade befolkningen med knappt 600 
invånare, vilket motsvarar en tillväxt på 2,0 procent. Detta är 
en något högre nivå än mellan 2006 och 2007 då befolkningen 
växte med drygt 500 personer eller 1,9 procent per år. Under 
2009 och 2010 beräknas befolkningsökningen avta till cirka 
1,2 procent beroende på att bostadsbyggandet minskar under 
lågkonjunkturen. Från 2011 förväntas befolkningstillväxten 
åter öka till mellan 2 och 3 procent per år. Befolkningstillväx-
ten betyder mer intäkter men också att medborgarnas krav på 
service ökar. Behovet av investeringar och fler platser i försko-
lor, skolor och på äldreboenden blir större. Detsamma gäller 
utbudet av fritids- och kulturmöjligheter. Kommunen har en 
ung befolkning med fler barn och unga än riket i genomsnitt 
även om andelen äldre ökat.   

Under 2008 gavs bygglov för cirka 300 nya bostäder. 
Byggnation av cirka 200 bostäder påbörjades, knappt hälften 
av dessa är flerbostadshus. Det är färre än vad som prognos-
tiserades i bostadsbyggnadsprognos 08B som är den senaste 
prognosen för året 2008. Förklaringen är till stor del byggfö-
retagens ekonomiska förhållanden på grund av finanskrisen 
under hösten 2008, vilket lett till minskat byggande. Även 
intresset för att köpa mark av kommunen för etablering av 
företag avtog under andra halvåret 2008.

Förvaltningsberättelse

Ekonomisk översikt och analys

Balanskrav och finansiella mål
Sveriges kommuner ska följa Kommunallagens bestämmelser 
om en ekonomi i balans. Kravet innebär att intäkterna ska 
överstiga kostnaderna och både budget och bokslut ska visa 
ett positivt resultat. Årets resultat uppgår till 32,9 miljoner 
kronor. I resultatet finns inga extraordinära poster. Resultatet 
innebär att balanskravet är uppfyllt. I balanskravsutredningen 
har vi avsatt 8,3 miljoner kronor till framtida pensionsutbetal-
ningar för ansvarsförbindelsen. 

Utöver balanskravet beslutade kommunfullmäktige om följ-
ande finansiella mål för 2008:
-  Kommunens resultatmål för planperioden efter finansnetto 

ska vara minst 2 procent av den sammanlagda summan för 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet är uppfyllt då 
resultatet på 32,9 miljoner kronor motsvarar 2,8 procent.

-  Skattekvoten (kommunens nettokostnader – inklusive 
finansnetto, exklusive avskrivningar – i relation till skat-
teintäkter, utjämning och generella bidrag) ska uppgå till 
maximalt 95 procent. Målet är uppfyllt då skattekvoten för 
2008 uppgår till 93,9 procent.

- Exploateringsverksamheten ska vara självfinansierad. Målet 
är uppfyllt då exploateringsverksamheten gav ett samlat 
överskott på 4 miljoner kronor år 2008. Avslutade projekt 
2008 gav ett överskott på 1,6 miljoner kronor.

Nämndernas driftredovisning

Kostnadernas innehåll och utveckling
Nämndernas nettokostnader (driftskostnader – driftsintäkter 
inklusive interna poster) uppgick 2008 till 1 152 miljoner kro-
nor. Detta är en ökning med 81 miljoner kronor motsvarande 
7,7 procent. 

FÖRVALTNiNGSBERäTTELSE

Figur 1   Årets resultat 2004–2008, mnkr
mnkr
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FÖRVALTNiNGSBERäTTELSE

Nämndernas kostnader kan beskrivas på två sätt; dels 
genom att fördela dem per verksamhet, dels genom att fördela 
dem på typ av kostnad. 

Delar man upp kostnaderna på verksamheter kan man 
konstatera att områdena pedagogisk verksamhet och vård 
och omsorg utgör en betydande del av den totala kostnaden 
(86 procent). För en stor del av verksamheterna inom dessa 
områden är kostnaderna demografiskt relaterade, det vill säga 
förändringar i åldersstrukturen påverkar kostnaderna.

De verksamhetsblock som ökat mest procentuellt sett jäm-
fört med 2007 är fritid och kultur (12 procent) och infrastruk-
tur och skydd (18 procent). För kommunens fritidsverksam-
het beror det framförallt på ökade kostnader för kommunens 
idrotts- och fritidsanläggningar på grund av högre energipri-
ser. Inom infrastrukturen är det ökade kostnader för fysisk 
planering, väghållning och räddningstjänst som förklarar 
kostnadsökningen. 

Figur 2  Nämndernas nettokostnader per verksamhetsblock 2008 
mnkr, totalt 1 152 mnkr

När kostnaderna fördelas efter typ av kostnad kan man se att 
den enskilt största kostnaden är kommunens egen personal. 
Den tar i anspråk 39 procent av kommunens resurser. Till 
detta kommer personalrelaterade kostnader i de delar av 
kommunens verksamhet som bedrivs i annan regi (andra 
kommuner, företag och organisationer). Om man lägger till 
dessa tjänster utgör de personalrelaterade kostnaderna för 
kommunens verksamhet som helhet 70 procent. Personal-
kostnadens stora andel gör att både pris och volym för arbets-
kraften är avgörande för de totala kostnaderna.

Resterande 30 procent består till största delen av lokal-
kostnader (inklusive kapitalkostnader), inköp av varor samt 
bidrag och transfereringar (främst bidrag till räddningstjänst-
förbundet och ekonomiskt bistånd). 

Den största intäkten, driftsintäkten, är bostads- och lokal-
hyror. Merparten av dessa (80 procent) avser den internhyra 
som samhällsbyggnadsnämnden debiterar de andra nämn-
derna. Andra stora intäktskällor är de taxor och avgifter som 
kommunen debiterar kommuninvånarna för bland annat 
förskola och fritidshem samt avfallshantering. Kommunen 
säljer platser inom grund- och gymnasieskolan samt hemvår-
den för 27 miljoner kronor vilket är en ökning jämfört med 
2007 med 18 procent. 

Figur 3   Nämndernas kostnader och intäkter 2008 mnkr, totalt 
1 551 respektive 398 mnkr

Budgetavstämning
Budgetavvikelsen netto för nämnderna är 15,9 miljoner 
kronor i överskott inräknat avvikelse för skolpengen och 
kommunstyrelsen oförutsedda medel. Exklusive dessa poster 
uppgår budgetavvikelsen till 7,5 miljoner kronor.

Utfallet är bättre jämfört med de prognoser nämnderna läm-
nade vid tertial 1 och 2. Prognosen i Vallentunas sammansatta 
resultatuppföljning (VaSaRu) var i april –5,5 miljoner kronor 
och i augusti +4,5 miljoner kronor. Mellan prognostillfällena 
beslutades att ombudgetera 11,1 miljoner kronor från 2007. 

Överskottet för kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
utgifter (KSOF) på 4,5 miljoner kronor förklaras i huvudsak 
av att medel för att täcka för lågt kalkylerat personalomkost-
nadspålägg inte har använts. 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott. Det är kommun-
styrelsens resultatenheter som har debiterat större intäkter 
internt än budgeterat. En översyn av internprismodellen för 
it-relaterade tjänster kommer att genomföras under 2009.

Skolpengen visar ett överskott till följd av färre barn än vad 
som antogs i budget, främst inom förskola och fritidshem. 
Antal elever i grundskolan är däremot fler än vad som antogs 
i budgetarbetet. Placeringsgraden inom förskola och familje-
daghem låg på samma nivå under 2008 som under 2007. 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter exklusive 
resultatenheter redovisar ett överskott som till största delen 
beror på lägre personalkostnader vid förvaltningskontoret på 
grund av vakanser och sjukfrånvaro. Nämndens resultatenhet 
Tunafastigheter håller budget trots kraftigt ökade elpriser och 
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kostnader för brand och skadegörelse, bland annat tack vare 
tilläggsanslag från KSOF.

Individ och familjeomsorg redovisar ett överskott dels på 
grund av minskade kostnader för ekonomiskt bistånd, dels på 
grund av lägre kostnader för barn- och ungdomsplaceringar. 

För äldre- och handikappomsorgen överskreds budgeten 
med 2,3 miljoner kronor. Ökningen beror på volymökningar 
inom hemtjänsten både vad det gäller omsorgstagare och 
antal insatstimmar.

Verksamheten för personlig assistent enligt Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lag om assist-
ansersättning (LASS) redovisar ett underskott motsvarande 
2,6 miljoner kronor. Underskottet beror på fler antal omsorgs-
tagare än budgeterat samt retroaktiv återbetalning till Försäk-
ringskassan. 

En stor del av utbildningsnämndens överskott förklaras av 
lägre nettokostnader för de interkommunala ersättningarna. 
Det var färre elever som valde gymnasieplats utanför kommu-
nen vilket gav lägre kostnader än budgeterat. Samtidigt sökte 
sig fler elever från andra kommuner till Vallentuna gymnasi-
um vilket gav högre intäkter för elever från andra kommuner.  
Vidare gav fler ungdomar vid gymnasiesärskolan samt högre 
livsmedelspriser ett visst underskott för dessa verksamheter.

Överförmyndarnämnden, kulturnämnden och fritids-
nämnden håller i stort sett sina budgetar. 

Verksamhet i extern regi 
Kommunen har en betydande del av verksamheten utlagd på 
entreprenad vilket också är ett politiskt ställningstagande för 
att främja mångfald och valfrihet. Utbildningsnämnden köper 
cirka 50 procent av gymnasieutbildningen av andra kommu-
ner eller friskolor. Av barn- och ungdomsnämndens verksam-
het bedrivs en stor del av förskoleverksamheten i extern regi 
av enskilda utförare inom ramen för skolpengssystemet. För 
grundskolan är denna andel mindre. Se nedanstående tabell.

Skola/Förskola
Egen regi

Annan regi
varav enskild regi

Förskola 34 % 66 % 66 %

Familjedaghem 70 % 30 % 30 %

Fritidshem 94 % 6 % 5 %

Förskoleklass 91 % 9 % 9 %

Grundskola 82 % 18 % 16 %

Tabell 1   Fördelning mellan extern och intern regi i olika  
skolkategorier

För att kvalitetssäkra att de externa utförarna inom förskolan 
uppfyller de krav som kommunen ställer genomför barn- och 
ungdomsförvaltningen regelbundna tillsynsbesök. Samtliga 
enskilda förskolor lämnar varje år en kvalitetsredovisning till 
kommunen. Information om både kommunala och enskilda 
förskolor finns på den gemensamma skolvalssidan på webben. 

Skolverket har tillsynsansvaret för grundskolan. Vallentuna 
kommun har därför inte ansvar för friskolorna men tar själv-
klart del av friskolornas kvalitetsredovisningar så att jämfö-
relse med de kommunala skolorna kan göras.

En stor del av socialnämndens verksamhet bedrivs i extern 
regi. Inom området individ- och familjeomsorg är andelen 
köpt verksamhet cirka 40 procent. Främst är det Hem för vård 
eller boende (HBV-hem) för specifika behov. 

Särskilt boende för äldre bedrivs till cirka 45 procent av 
kommunen. Den externa andelen ökade under året, se nedan-
stående diagram utfall 2005–2008. 

Figur 4   äldreomsorg särskilt boende och korttidsboende 
utfall 2005–2008
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Inom området LSS uppgår kostnaden för verksamhet i extern 
regi till närmare 50 procent av totalkostnaden. Boende i 
särskilt boende enligt LSS finns till cirka 40 procent i externt 
bedriven verksamhet, medan antalet omsorgstagare i daglig 
verksamhet är cirka 50 procent i extern verksamhet. Cirka 
6–7 elevhemsplaceringar per år köps utanför kommunen, se 
nedanstående diagram.

Figur 5   Daglig verksamhet enligt LSS. Antal omsorgstagare  
i internt respektive externt bedriven daglig verksamhet
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Inom verksamheterna för psykiatri bedrivs boendestöd och 
sysselsättning i kommunens regi medan HVB-placeringar 
köps av externa vårdgivare. Det motsvarar cirka 40 procent av 
den totala kostnaden för socialpsykiatri.
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Socialnämnden kvalitetssäkrar att den externa verksamheten 
når upp till kommunens krav genom avtal och förfrågningsun-
derlag vid upphandling, samt genom tillsynsbesök.

Av samhällsbyggnadsnämndens bruttobudget går cirka 
20 procent till verksamhet på entreprenad bland annat för 
parkskötsel, vägdrift, avfallshantering, viss fastighetsdrift 
samt fastighetsunderhåll av ett antal olika entreprenörer. Hela 
vatten- och avloppsverksamheten utförs på entreprenad av 
Roslagsvattens dotterbolag Vallentunavatten. Räddningstjäns-
ten utförs av Södra Roslagens Brandförsvarsförbund (SRBF). 
Från och med 1 januari 2009 går SRBF ihop med Stockholms 
brandförsvar och bildar Storstockholms brandförsvar. 

Stora projekt som utfördes på entreprenad under 2008 är 
ombyggnationen av vårdboendet Korallen och byggandet av 
ett antal förskolor.

Övriga poster inom driftredovisningen
Kommunens avskrivningar minskade med 2,2 miljoner kro-
nor mellan åren 2007 och 2008 och uppgår till 37,8 miljoner 
kronor, vilket är 8,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. 
Under 2007 direktavskrevs 5,6 miljoner kronor i form av 
it-investeringar, för 2008 finns ingen motsvarande post. Den 
främsta orsaken till det låga utfallet 2008 är att kommunen 
inte investerade i den utsträckning som var planerad. Ett av 
de stora projekten som är senarelagt är byggandet av det nya 
biblioteket som startar först i slutet av 2009. 

Utbetalda pensioner inklusive löneskatt på 17,1 miljoner 
kronor blev 2 miljoner kronor högre än för 2007 och var i 
enlighet med budget. Nämnderna belastades under året med 
ett kalkylerat personalomkostnadspålägg (PO) på 42 procent 
utöver lönekostnaderna. Lägre procentsatser gäller för vissa 
åldersgrupper och för förtroendevalda. De verkliga personal-
omkostnaderna blev desamma som de kalkylerade vilket visar 
att kommunens procentuella pålägg stämmer med lönestruk-
turen. Vallentunas pålägg överstiger rekommendationen från 
SKL med 0,48 procent, orsaken är den lokala lönestrukturen.

Realisationsvinster på anläggningstillgångar uppgick till 
1,5 miljoner kronor och avser försäljningen av tre bostads-
rätter på 1,2 miljoner kronor samt en tomtförsäljning på 0,3 
miljoner kronor.

Skatteintäkter och bidrag 
Skatteintäkter, bidrag och utjämning ökade med 84 miljoner 
kronor 2008 jämfört med 2007. Ökningen täcker nämnder-
nas ökade verksamhetskostnader vilket är positivt. Dock är 
avvikelsen mot budget 2008 negativ med 11 miljoner kronor 
vilket är bekymmersamt. Orsaken till de minskade intäkterna 
är att den finansiella krisens påverkan på konjunkturen gör att 
de, för kommunen så viktiga, arbetade timmarna i riket har 
sjunkit och påverkat kommunens intäkter.

Skattekvoten är ett mått på hur stor del av intäkterna i form 
av skatter och bidrag som förbrukas i den löpande verksam-

heten. Det som blir över ska täcka avskrivningar och upp-
byggnad av det egna kapitalet. Skattekvoten har varit relativt 
låg under perioden 2004–2006 för att stiga till högre nivåer 
2007 och 2008. 2008 års utfall är 93,8 procent mot ett mål på 
max 95 procent. Det är viktigt att följa detta nyckeltal framö-
ver och förhindra att ännu större andel av intäkterna förbru-
kas i verksamheten då utrymmet för avskrivningar måste 
tillåtas öka i takt med de planerade stora investeringarna.

Figur 6   Skattekvot 2004–2008, procent
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Kommunalskatten, det vill säga kommunens intäkter från 
kommuninvånarna, ökade med knappt 53 miljoner kronor 
(5,5 procent) mellan åren trots en skattesänkning på 20 öre. 
Orsakerna är dels att befolkningen fortsatte att öka och dels 
att det totala skatteunderlaget ökade under året. Generella 
bidrag och utjämning ökade med drygt 31 miljoner kronor, 
vilket beror på en mängd olika faktorer inom skatteutjäm-
ningssystemet. I kostnadsutjämningen kompenseras kommu-
nen bland annat för en stor andel barn och unga i skolåldern. 
Kommunen får också kompensation för en befolkningsök-
ning på mer än 1,2 procent per år. En särskild post i utjäm-
ningssystemet handlar om LSS. Vallentuna kommun har 
en stor andel LSS-berättigade invånare då det finns många 
särskilda boenden i kommunen. Kommunen får kompen-
sation i förhållande till hur många funktionshindrade man 
ansvarar för. För 2008 erhöll kommunerna för första gången 
en kommunal fastighetsavgift men då det generella statsbidra-
get sänktes med motsvarande belopp blev nettoeffekten noll.

Tabell 2   Skatter och bidrag   

Belopp i mnkr Budget 
2008

Bokslut 
2008

Av-
vikelse

Skatteintäkter 1 021,0 1 010, 6 -10, 4

Generella statsbidrag och  
utjämning 149, 0 148, 1 -0,9

 varav LSS 28,0 27,9 -0,1

 varav kommunal fastighetsavgift 37,0 37, 1 0,1
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Bättre finansnetto
Finansnettot är skillnaden mellan finansiella kostnader och in-
täkter och utgörs huvudsakligen av räntor. Under 2008 skedde 
ytterligare en förbättring med 1,4 miljoner kronor jämfört med 
2007. Budgetavvikelsen för finansnettot uppgår till 9 miljoner 
kronor och väger näst intill upp den negativa budgetavvikel-
sen för skatteintäkter på 11 miljoner kronor. Finansnettot har 
stadigt förbättrats under de senaste åren tack vare att det finns 
en överlikviditet som placerades med god ränteavkastning både 
2007 och 2008. Överlikviditeten beror på att kommunen sålde 
centrumfastigheterna 2006. Det starka finansnettot kommer 
dock att försvagas framöver då räntorna sjunkit under 2009 
och det finns planer på stora investeringar vilket kommer att 
resultera i ett lånebehov.

Balansräkningens tillgångar
Balansräkningens anläggningstillgångar ökade sammantaget 
med 67 miljoner kronor. Årets anskaffningar uppgår till 105 
miljoner kronor. Årets avskrivningar minskade anläggnings-
tillgångarna med 38 miljoner kronor. 

Under immateriella tillgångar aktiverades projektet Vallentu-
na direkt. Projektet kommer att börja skrivas av när tillgången 
kan användas. Den planerade avskrivningstiden är då 5 år. 

Årets anskaffningar uppgår till 99 miljoner kronor i 
materiella tillgångar. Några av de största posterna är 18 
miljoner kronor för Bällstalunds förskola, 22 miljoner kronor 
för ombyggnad av Korallens vårdboende och 22 miljoner 
kronor för förskolan Stenhällen. Vi har friköpt bostadsrätter 
för 5 miljoner kronor som används både för boende och för 
förskoleverksamhet.

De finansiella anläggningstillgångarna ökade med 3 miljoner 
kronor, främst för att vi har blivit delägare i Stockholmsregio-
nens Försäkrings AB. I balansräkningen finns sammanlagt 211 
bostadsrätter bokförda till anskaffningsvärdet på knappt 5,3 
miljoner kronor. I dessa finns ett dolt marknadsvärde på betyd-
ligt mer vilket förstärker kommunens ekonomi ytterligare.

Omsättningstillgångarna minskade sammantaget med 9 
miljoner kronor. Likvida medel inklusive kortfristiga place-
ringar ökade med 8,4 miljoner kronor medan övriga kortfristi-
ga fordringar som till exempel kundfordringar minskade med 
17 miljoner kronor. Exploateringsfastigheter minskade med 2 
miljoner kronor jämfört med 2007. Under året avslutades ett 
exploateringsprojekt med en vinst på 1,6 miljoner kronor.

Balansräkningens skulder  
De långfristiga skulderna är oförändrade jämfört med ut-
gången av 2007 och består endast av en skuld på 0,1 miljoner 
kronor till det vilande helägda bolaget Vallentuna Förvalt-
nings AB. De kortfristiga skulderna är 23 miljoner kronor 
högre än per 31 december 2007, vilket till stor del beror på 
att den avgiftsbestämda ålderspensionen är 6 miljoner kronor 
högre och på en större vidarefakturering på 6 miljoner kronor 
gällande byggnation av infartsparkeringar. Vi har ökade leve-
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rantörsskulder med 1,5 miljoner kronor, ökade personalskul-
der med 3 miljoner kronor samt en skuld till medlemmarna 
i avfallskollektivet på 1,4 miljoner kronor. Nytt för året är 
att redovisa avfallskollektivet på balansräkningen, se vidare 
under redovisningsprinciper.

Pensionsåtaganden
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandade 
modellen som föreskrivs i Kommunal redovisningslag. Det 
innebär att den större delen av skulden, pensionsförmåner 
intjänade till och med 1997, redovisas som en ansvarsförbin-
delse utanför balansräkningen. Enligt fastställt reglemente ska 
avsatta medel förvaltas internt inom kommunens redovis-
ning, det vill säga återlånas. 

Tabell 3   Pensionsmedelsförvaltning (inklusive löneksatt), mnkr

2008 2007
Avsättningar 57,7 51,2

Ansvarsförbindelser 497,6 498,8

Återlåning 555,2 550,0

Det är dock viktigt att beakta denna post vid den ekonomiska 
planeringen då stora pensionsavgångar är att vänta med 
stora utbetalningar som följd. Kommunen har i nuläget inga 
särskilda medel avsatta som svarar mot ansvarsförbindelsen 
som vid årets slut uppgår till 498 miljoner kronor inklusive 
löneskatt för anställda i kommunen och Södra Roslagens 
Brandförsvar. Detta är en minskning med 1 miljon kronor 
jämfört med 2007.

Figur 7   Prognos för utbetalning av pensioner från ansvars-
förbindelsen (enligt KPA) exklusive löneskatt per år, mnkr
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Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 utbetalas 
årligen till arbetstagarna för individuell placering eller redo-
visas som avsättning i balansräkningen, till exempel komplet-
terande och särskild ålderspension. Posten avsatta medel för 
pensioner i balansräkningen uppgår till 58 miljoner kronor. 
Ökningen från 2007 är 7 miljoner kronor. 

Det finns ett avtal med visstidspension som gjordes föregå-
ende år till följd av förra kommunalrådets avgång. Vid årsskiftet 
var pensionsavsättningen för denna del 1,8 miljoner kronor. 
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Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtaganden ökade med 14 miljoner 
kronor under året och uppgår nu till 167 miljoner kronor. 
Vallentunavatten fick en utökad borgen med 19,2 miljoner 
kronor för att bland annat kunna fortsätta byggnationen av 
vatten- och avloppsledningar i Vallentunasjön. Investeringen 
ska finansieras fullt ut av VA-taxan. Under året löstes borgen 
för en av föreningarna till ett värde av 5,6 miljoner kronor och 
av dessa var 2,8 miljoner kronor avsatta i 2007 års resultat. 
Som följd av denna lösen övergick en verksamhetslokal i Val-
lentuna kommuns ägo. Under början av 2009 har kommunen 
fått kännedom om att det finns risk för ytterligare borgensin-
friande då fler föreningar har betalningssvårigheter. 

Fortsatt hög likviditet och soliditet 
Likviditeten beskriver betalningsberedskapen på kort sikt. 
Likvida medel ökade under året med ytterligare 45,9 miljoner 
kronor. Kommunens likviditet var god både 2008 och 2007. 
Den goda likviditeten behövs som beredskap inför kom-
mande stora investeringar i skolor, fritids- och kulturanlägg-
ningar samt lite längre fram i de infrastruktursatsningar som 
ska genomföras, främst i anläggandet av trafikkorsningen i 
centrum.

Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka på lång 
sikt och visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade 
med eget kapital. Enligt 2008 års bokslut är soliditeten 75 
procent jämfört med 76 procent år 2007. Soliditeten är god, 
jämfört med kommunsektorn i övrigt, även om man lägger 
till ansvarsförbindelser för pensioner. Soliditeten inklusive an-
svarsförbindelsen blir 23 procent för 2008 mot 20 procent 2007.

Figur 8   utveckling av soliditeten 2004–2008, procent
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Transparensdirektiv
Från och med räkenskapsåret 2006 gäller lagen (2005:590) om 
insyn i vissa finansiella förbindelser med mera, den så kallade 
transparenslagen. Eftersom Vallentuna kommun inte i egen 
regi eller i något bolag bedriver konkurrensutsatt verksamhet 
i storleksordningen som lagen avser (över 40 miljoner euro), 
omfattas kommunen inte av lagstiftningen.

Investeringstakten börjar ta fart 
Under 2008 antog investeringarna en högre nivå än tidigare 
och nu börjar vi se att de stora, sedan länge planerade projek-
ten, börjar komma igång. Figur 9 nedan visar utvecklingen av 
nettoinvesteringarna under de senaste fem åren. Årets nettoin-
vesteringar uppgick till 102,1 miljoner kronor att jämföras mot 
totalbudgeten 207,6 miljoner kronor. Totalbudgeten inklude-
rar dock ombudgeteringar från 2007 på 57 miljoner kronor 
och dessutom avser budgeten projekt som löper över flera år. 

Tabell 8 visar de större investeringsprojekten under 2008. 
När det gäller publika fastigheter utgör Vallentuna trafikplats 
det i särklass största projektet. I slutet av 2008 aktiverades 
själva detaljplanen som har kostat 14,9 miljoner kronor och 
ett nytt projekt lades upp för själva genomförandet. 

Budgeten för detta är inte helt fastställd men för närva-
rande beräknas kommunens kostnad för trafikplatsen uppgå 
till 85 miljoner kronor. 

När det gäller verksamhetsfastigheter färdigställdes Bällsta-
lunds förskola i början av året och ytterligare en förskola, 
Stenhällen, kommer att färdigställas i början av 2009. Båda 
förskolorna kommer att drivas i extern regi. Ett av de stora 
projekt som pågår för fullt är tillbyggnaden av Korallen med 
32 nya vårdbostäder med tillhörande gemensamhetslokaler, 
personallokaler och serviceutrymmen. Färdigställande beräk-
nas till oktober 2009.

Ett annat stort pågående projekt är ombyggnaden av 
Vallentuna idrottsplats som kommer att omdisponeras och 
utvecklas med bland annat två nya konstgräsplaner, läktar-
tak och ny omklädningsbyggnad. Ombyggnaden planeras 
färdigställd sommaren 2010. Under året har cirka 8 miljoner 
kronor investerats i ombyggnation av gymnasieskolan för att 
effektivisera lokalutnyttjandet.

Investeringstakten beräknas tillta ytterligare under 2009 
och under första kvartalet kommer projektering att påbör-
jas för bland annat nytt bibliotek/kulturhus, tillbyggnad av 
Lovisedalsskolan för F–9 och ombyggnad av Väsbygården 
till gruppboende. Den ökade investeringstakten kommer att 
påverka kommunens ekonomi. Finansieringen av investering-
arna måste helt eller delvis ske med upplånade medel, vilket 
ger ökade räntekostnader och mindre utrymme för kostnads-
ökningar inom verksamheten vid en oförändrad finansiering.
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Figur 9   investeringar 2004–2008, mnkr
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Känslighetsanalys 
Kommunens ekonomiska resultat påverkas av flera faktorer. 
Vissa går att påverka genom kommunala beslut, andra ligger 
helt utanför kommunens kontroll. Känslighetsanalysens syfte 
är att beskriva hur olika händelser kan påverka kommunens 
ekonomiska situation baserat på förhållandena under 2008. 
Beslut om förändringar ger normalt inte omedelbar effekt 
utan måste ses i ett längre perspektiv. Tabell 4 visar exempel 
på kostnadseffekterna av vissa ekonomiska händelser.

Framtiden
Vallentuna kommun är en av de snabbast växande kom-
munerna i landet. Vår övergripande målsättning är att ha en 
ekonomi i god balans som gör det möjligt att kunna satsa 
i tider av tillväxt och dra ner i lågkonjunktur. Under 2008 
är kommunens finansiella mål uppfyllda och vi har en god 
soliditet med noll kronor i lån. 

Perioden 2009–2012 kommer att bli svåra år för kommun-
sektorn då lågkonjunkturen slår mot kommunernas skattein-
täkter på grund av färre arbetade timmar i riket. Men vi har 
en god grund att stå på vilket gör att vi kan klara av enskilda 
år med underskott men ändå behålla en sund ekonomi. 

En viktig förutsättning för en positiv utveckling är att kom-
munen fortsätter att växa med 500–900 medborgare per år, 
vilket kan bli svårt att nå 2010–2012. Om tillväxten hamnar 
under 1,2 procent ett enskilt år så tappar vi kompensation 
för tillväxt i utjämningssystemet (mellan 10 och 15 miljoner 
kronor). Det är också viktigt att staten fortsätter att kompen-
sera kommunen för tillväxt. Om kommunerna får ökat ansvar 
är det viktigt att staten tillämpar den så kallade finansierings-
principen. Befolkningsökningen är en källa till ökade intäkter 
men innebär också ökade behov och krav på utbyggnad av 
den kommunala servicen. Detta sker oftast etappvis och en 
intensiv period för bland annat investeringar i förskolor och 
skolor kommer under åren 2010 till 2015.

Stora satsningar på effektivitet och modernare arbetssätt 
kommer att vara nödvändiga då Vallentuna liksom andra 
kommuner måste rusta sig för det faktum att allt färre perso-
ner ska ta hand om allt fler.

Att vara en tillväxtkommun i regionen kring Stockholm 
innebär spännande utvecklingsmöjligheter men det är viktigt 
att kombinera valda satsningar med god ekonomisk hushåll-
ning så att en stabil ekonomisk utveckling bibehålls. 

Framtiden är egentligen redan här. Under 2008 har vi 
arbetat med flera stora projekt som påverkar verksamheten 
under lång tid. Exempel på detta är arbetet med en ny över-
siktsplan, som löper till 2020 och behandlar fysisk planering i 
form av infrastruktur och byggande. En annan är Vallentuna 
Direkt – ett utvecklingsprojekt som bland annat kommer att 
ge medborgarna ett antal e-tjänster och en bättre dialog med 
kommunen samt ökad tillgänglighet. 

Vallentuna centrum har startat sin omdaning på båda 
sidor om järnvägen och planer finns för stora förändringar i 
den fysiska utformningen som kommer att ändra stadsbilden 
framöver. 

Kommunen kommer att bygga ett nytt bibliotek/kulturhus 
samt bygga om två vårdhem vilket ger nya vårdplatser av hög 
kvalitet. Ombyggnationen av Vallentuna idrottsplats och anpass-
ningen till framtida krav påbörjades 2008 och blir klar 2010.

Vallentuna fortsätter att växa som en del i Storstockholms-
området. Att konjunktursvängningar påverkar oss och att 
staten ändrar regler och förutsättningar för kommunsektorn 
i skatteutjämnings- och statsbidragssystemen är oförutsedda 
effekter som är svåra att planera för. När det gäller vad vi 
själva kan påverka är det alltid viktigt att, även när konjunktu-
ren är stark, agera långsiktigt, kostnadsmedvetet och priori-
tera vad vi vill använda våra trots allt begränsade resurser till.

Tabell 4   Känslighetsanalys  

Händelse mnkr
Löneförändring med 1 procent 6,0

Tio genomsnittliga helårstjänster 4,1

Prisförändring varor och tjänster med 1 procent 1,4

Ränteförändring med 1 procent 1,8

ändring av försörjningsstöd med 1 procent 1,0

Förändrade taxor och avgifter med 1 procent 6,5

Förändrad kommunalskatt med 10 öre 5,4
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Tabell 5   Driftsredovisning       

Nämnd

Belopp  mnkr

2008 2007

Budget
Netto

Bokslut Avvikelse
Netto

Bokslut
NettoIntäkt Kostnad Netto 

Kommunstyrelse *) 69,1 30,2 93,5 63,2 5,9 57,4

Överförmyndarnämnd 1,6 0,0 1,5 1,5 0,1 1,4

Samhällsbyggnadsnämnd 40,6 211,7 251,0 39,2 1,4 35,3

Myndighetsnämnd 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,3

Fritidsnämnd 31,8 5,5 37,2 31,8 0,0 28,3

Kulturnämnd 13,1 0,7 13,6 12,9 0,2 12,4

Barn- och ungdomsnämnd 72,7 561,3 631,0 69,7 3,0 74,4

Skolpengsram 474,4 15,6 486,1 470,5 3,9 437,2

utbildningsnämnd 135,9 13,7 148,2 134,6 1,3 122,6

Socialnämnd 329,0 128,7 457,4 328,7 0,3 302,3

Summa nämnder 1 168,2 967,4 2 119,7 1 152,3 15,9 1 071,5

interna poster och övriga kost-
nader och intäkter 1) -56,0 3,6 -51,9 -55,5 -0,5 -49,1

Verksamhetens nettokostnad 1 112,2 971,0 2 067,8 1 096,8 15,4 1 022,4

1) interna poster och övriga kost-
nader och intäkter

Centrala kostnader och intäkter -5,7 3,6 0,0 -3,6 -2,2 4,5

Kapitalkostnader -67,3 0,0 -69,1 -69,1 1,8 -71,4

Po-pålägg 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,1 2,7

Pensionsutbetalningar 17,0 0,0 17,1 17,1 -0,1 15,1

Summa interna poster m.m. -56,0 3,6 -51,9 -55,5 -0,5 -49,1

*) i kommunstyrelsens budget ingår en reserv för oförutsedda utgifter
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Tabell 6   Nämndernas prognoser för budgetavvikelser 2008      

Nämnd

Belopp  mnkr

2008 Avvikelse

Utfall
December

Budget Prognos 1 Budget * Prognos 2
Augusti

Prognos 2
mot utfallApril April Augusti

Kommunstyrelse 63,2 71,5 72,3 72,3 71,6 8,4
Överförmyndarnämnd 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 0,1
Samhällsbyggnadsnämnd 39,2 36,3 36,3 38,6 38,7 -0,5
Myndighetsnämnd 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1
Fritidsnämnd 31,8 30,5 30,8 30,5 30,8 -1,0
Kulturnämnd 12,9 13,1 13,2 13,1 13,2 0,4
Barn- och ungdomsnämnd 69,7 72,7 75,7 72,7 75,0 5,3
Skolpengsram 470,5 474,4 470,8 474,4 470,8 0,3
utbildningsnämnd 134,6 134,1 134,8 135,9 134,9 0,3
Socialnämnd 328,6 322,9 326,8 329,0 326,7 -1,9
Summa nämnder 1 152,3 1 157,1 1 162,6 1 168,2 1 163,7 11,4

interna poster och övriga kost-
nader och intäkter 1) -55,5 -56,0 -56,0 -56,0 -57,2 -1,7

Verksamhetens nettokostnad 1 096,8 1 101,1 1 106,6 1 112,2 1 106,5 9,7

interna poster och övriga kost-
nader och intäkter 1)
Centrala kostnader och intäkter -3,5 0,0 0,0 0,0 -8,0 -4,5
Kapitalkostnader -69,1 -73,0 -73,0 -73,0 -69,3 -0,2
Po-pålägg 0,1 -1,0 -1,0 -1,0 2,0 2,0
Pensionsutbetalningar 17,1 18,0 18,0 18,0 18,0 0,9
Summa interna poster m.m. -55,5 -56,0 -56,0 -56,0 -57,2 -1,7

Nämnd

Belopp  mnkr

2008 2007

Budget      
Netto

Bokslut Bokslut 
NettoInkomst Utgift Netto Avvikelse 

Kommunstyrelse 13,0 0,0 4,4 4,4 8,6 1,7
Kommunstyrelse oförutsett 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0
Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Samhällsbyggnadsnämnd 177,0 -0,1 92,5 92,5 84,6 61,4
Fritidsnämnd 2,1 0,0 1,9 1,9 0,3 0,9
Kulturnämnd 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Barn- och ungdomsnämnd 4,0 0,0 2,3 2,3 1,7 3,4
utbildningsnämnd 0,5 0,0 0,4 0,4 0,1 0,6
Socialnämnd 1,5 0,0 0,7 0,7 0,8 0,5
Summa nämnder 207,6 -0,1 102,2 102,1 105,4 68,4

Tabell 7   investeringsredovisning

*inklusive ombudgeteringar

Tabell 8   Större investeringsprojekt        

Projekt Status  
1)

Total
budget

Bokfört
t.o.m.
2008

Årets 
budget

Bokfört
i år

Årets 
budgetavvik.

Beräkn.
slutsumma

Avvik.
slutsumma/

budget
Publika fastigheter
Vallentuna trafikplats, detaljplan 2 5,0 14,9 0,0 1,5 -1,5 14,9 -9,9
Vallentuna trafikplats, genomförande 3 85,0 0,7 0,0 0,7 -0,7 85,0 0,0

Verksamhetsfastigheter
Bällstalunds förskola 2 18,8 18,2 3,5 2,8 0,6 18,2 0,6
Förskolan Stenhällen 3 28,5 22,6 27,5 21,6 5,9 25,0 3,5
Korallen, tillbyggnad 32 st vårdbostäder 3 65,0 23,8 63,6 22,4 41,2 65,0 0,0
Vallentuna idrottsplats, ombyggnad 3 34,8 6,3 19,4 5,7 13,7 34,8 0,0
Gymnasiet, lokaleffektivisering 3 7,5 8,4 7,5 8,4 -0,9 8,4 -0,9

        
1) Status: 1 = slutredovisade projekt        2 = aktiverade projekt som ej har slutredovisats         3 = pågående projekt     
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Vallentuna kommun arbetar med målstyrning där kom-
mungemensamma mål fastställs av fullmäktige, i vissa fall 
tillsammans med riktade uppdrag till nämnderna. Målen 
kompletteras och bryts sedan ned i respektive nämnds verk-
samhetsplan. I övrigt ansvarar varje nämnd för den grund-
läggande uppgift som har fastställs i nämndens reglemente. 
Målen och uppdragen följs upp varje tertial och sammanställs 
i VaSaRu-rapporterna.

Kommungemensamma mål och uppdrag
Här redovisas en samlad uppföljning av de mål och uppdrag 
som finns i kommunplanen 2008–2010. För att ange status på 
uppfyllelsegraden används symbolerna:

Verksamhetens resultat

4  Uppfyllt! 
 Arbetet pågår!

!  Ej uppfyllt! 

Många av målen sträcker sig över hela perioden och ska vara 
helt uppfyllda i slutet av perioden varför många mål har mål-
uppfyllelse ”arbete pågår”.

Mål från fullmäktige Måluppfyllelse

Tillväxt och utveckling

Bullerutsatta områden tas tillvara för nya 
arbetsområden.

 Arbete pågår! i arbetet med ny översiktsplan behandlas var nya arbetsområden ska kunna 
etableras.

En översiktsplan ska fastställas under 2009 
som bevarar och utvecklar grönstruktur, va-
riation och särdrag.

 Arbete pågår! under året har nio seminarier inför ny översiktsplan genomförts med bland an-
nat tema bebyggelse, bo och arbeta; handel, service och arbete; energiförsörj-
ning och klimatförändring; grönstruktur, friluftsliv, fritidsanläggningar och kul-
tur; naturvärden och kulturmiljö samt ett uppsamlingsseminarium. Deltagare 
var politiker från samtliga nämnders arbetsutskott och tjänstemän från samtliga 
förvaltningar. Kommunstyrelsen beslutade i december om samråd. Samrådsti-
den är 7 januari–4 mars 2009.

Exploateringsverksamheten ska vara själv-
finansierad.

4 uppfyllt! Det enskilda året 2008 gav ett samlat inkomstöverskott på 4 miljoner kronor. 
Ett exploateringsprojekt avslutades under året, vilket innebar en positiv resul-
tatpåverkan med 1,6 miljoner kronor. Exploateringsverksamheten ska över 
tiden vara självfinansierad, vilket innebär att enskilda år kan ge över- respektive 
underskott.

Kommunen ska fortsatt vara en av Sveriges 
mest företagsvänliga kommuner och ha en 
planberedskap för att kunna erbjuda mark 
för såväl nyföretagande som befintliga före-
tags behov.

4 uppfyllt! i den senaste mätningen gjord av Stockholm Business Alliance kom Vallentuna 
kommun på delad första plats vad gällde nöjda företag. När det gäller tomter för 
företagsändamål finns mark kvar i Fågelsången och i Karby. Planläggning av nya 
områden sker för att möta det behov som marknaden har.

Kommunen ska ha planberedskap för cirka 
330 nya bostäder samt eventuella nytillkom-
mande objekt. Kommunen ska även ha plan-
beredskap för nya arbetsområden.

 Arbete pågår! En ny bostadsbyggnadsprognos 08A med byggstart för cirka 320 bostäder per 
år 2008–2017 har antagits av fullmäktige i juni. Diskussioner om nya arbetsom-
råden har förts inom ramen för arbetet med ny översiktsplan för att kunna möta 
marknadens behov.

Kommunens kulturmiljöer och naturvärden 
ska bli mer tillgängliga för besökare.

 Arbete pågår! Målet beaktas aktivt i förvaltning av kommunens naturområden, exempelvis 
Björkby-Kyrkviken, Veda, kulturmiljövårdens vårdplaner och Runriket. Kommu-
nen tillhandahåller informationsmaterial och informerar om friluftsområden, 
spår och leder. Dock saknas underlag för prioritering, vilket framgår i den nya 
översiktsplanen.

Tillgängligheten till attraktiva arbetstillfällen 
ska öka genom ett expansivt näringsliv och 
goda kommunikationer.

 Arbete pågår! utvecklingen i Vallentuna centrum och Tellusområdet har medfört ett stort antal 
arbetstillfällen i centralt läge. 
För att öka sysselsättningen för funktionshindrade arbetar man med utveckling 
av en modell tillsammans med brukarorganisationerna.

Vallentuna centrum ska utvecklas till en 
attraktiv kommunkärna och knytas samman 
med stationsområdet och Tellusområdet.

 Arbete pågår! En studie har genomförts angående hur centrum på den västra och östra sidan 
av Vallentuna station kan knytas ihop med attraktiva stråk. Man har tagit fram 
ett program för upprustning av offentliga miljöer i centrum. Detaljplaner för 
centrum med omnejd tas fram. 

Vallentuna trafikplats ska börja byggas  
under 2008.

 Ej uppfyllt! Den reviderade tidplanen för trafikplatsen innebär byggstart 2009. Detaljplan 
för trafikplatsen var utställd i januari–februari. Vallentuna kommun har tagit 
alla nödvändiga beslut, förseningen beror på att Vägverket inte ligger i fas med 
ursprunglig tidplan.

Vid planering och utbyggnad av kommunen 
ska ett varierat boende eftersträvas som till-
godoser Vallentunabornas bostadsbehov.

 Arbete pågår! i bostadsbyggnadsprognos 08A planeras cirka 40 procent av de nybyggda 
bostäderna i flerfamiljshus och 60 procent i småhus. De flesta lägenheterna i 
flerbostadshus planeras i centrala Vallentuna. Målet om olika gruppers behov 
beaktas i allt vårt planarbete.
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Strategier ska utarbetas för marknadsföring, 
kommunikation och besöksnäring under 
2008.

 Arbete pågår! Ett förslag till handlingsplan/strategi för utveckling av Vallentunas besöksom-
råden kommer att tas fram under 2009 av den förvaltningsövergripande ”turist-
gruppen” i syfte att utveckla kommunen som besöks- och rekreationsplats.

Kommunen ska skapa möjligheter för ett  
varierat och rikt föreningsliv i Vallentuna.

Statliga investeringsmedel avsätts i kom-
mande Länsplan för infrastruktur för ny och 
genare sträckning av länsväg 268, Väsbyvä-
gen, mellan Grana och E4.

4 uppfyllt!

 Arbete pågår!

Kommunen har genomfört den största satsningen någonsin på nya idrottsan-
läggningar genom att bygga två sporthallar, skateboardhall och utveckling av 
Vallentuna iP. Kulturförvaltningen arbetar med stöd till, erbjuder lokaler och 
samverkan med föreningar. Samarbete om gemensamma kulturutbud mellan 
olika verksamheter pågår.

i Stockholmsförhandlingen finns objektet med för kommande planeringsperi-
od. Vallentuna och upplands Väsby har undertecknat en avsiktsförklaring att för-
skottera utbyggnaden 2011 om medel anslås senast 2016 i kommande länsplan. 
Vägverket har under 2008 utarbetat en förstudie med alternativa sträckningar 
mellan Grana och E4.

Kommunens samarbete inom Stockholm 
Nordost, ABC och Mälardalsrådet ska leda 
till förbättringar av kollektivtrafik och vägar 
inom kommunen och regionen.

 Arbete pågår! Norrortsleden öppnades under hösten vilket är ett resultat av samarbetet.

Kommunens målsättning är att ha en låg 
kommunalskatt, bland rikets 20 lägsta.

4 uppfyllt! Vallentunas utdebitering med 18:98 kronor är den 13:e lägsta i riket.

Kommunens resultatmål för planperioden 
efter finansnetto är 2 procent av den sam-
manlagda summan för skatteintäkter och 
generella statsbidrag.

4 uppfyllt! Årets resultat på 32,9 miljoner kronor motsvarar 2,8 procent av den samman-
lagda summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Skattekvoten (kommunens nettokostnader 
- inklusive finansnetto, exklusive avskriv-
ningar - i relation till skatteintäkter, utjäm-
ning och generella bidrag) ska uppgå till 
maximalt 95 procent.

4 uppfyllt! Skattekvoten för 2008 blev 93,9 procent tack vare det starka finansnettot och 
därmed är målet uppfyllt.

Stor valfrihet
Alla verksamheter skall inrikta sitt verksam-
hetsutbud så att det främjar jämställdhet 
och mångfald.

4 uppfyllt! Arbete pågår ständigt med att rikta utbudet så att det främjar jämställdhet och 
mångfald, dock finns i dag inget särskilt projekt som syftar till detta. Frågan är 
ständigt levande i alla verksamheter.

Erbjuda förskola, skola och gymnasieskola 
efter invånarnas behov med ökad möjlighet 
till valfrihet.

4 uppfyllt!

 Arbete pågår!

För gymnasiet är det uppfyllt i och med att Vallentuna kommun sedan årsskiftet 
2007/08 har ett samverkansavtal med länets samtliga kommuner om att alla 
elever har möjlighet att söka till samtliga kommunala gymnasieskolor. undan-
tag görs dock för några kommuner på Södertörn samt Naturvetenskapspro-
grammet.

För förskola och grundskola pågår arbetet. Vallentuna kommun planerar och 
bygger lokaler för förskola och grundskola i takt med befolkningsökningen. En 
ny förskola startar varje år. Det finns ett stort antal enskilda förskolor.

Fler medborgare ska vara nöjda avseende 
inflytande, service och dialog.

4 uppfyllt! i den SCB-undersökning som genomfördes hösten 2007 var resultatet inom 
detta område bättre än resultatet då undersökningen genomfördes 2005. inom 
ramen för Vallentuna Direkt pågår också flera projekt med att öka möjligheterna 
till inflytande, dialog och service. Nästa medborgarenkät kommer att genom-
föras hösten 2009. Samtliga verksamheter genomför löpande brukarenkäter 
vilka visar ett högt värde i dessa frågor.

Planera och genomföra systematiska brukar-
enkäter, som mäter attityder och upplevel-
sen av den kommunala servicen.

4 uppfyllt! inom de allra flesta verksamheter genomförs årligen systematiska brukarenkä-
ter. Vallentuna genomför också vartannat år attitydundersökningen i form av 
SCB:s medborgarenkät. under 2008 har bland annat en levnadsundersökning 
för unga, LuPP, genomförts och resultat kommer i början av 2009. även interna 
brukarenkäter har genomförts.

Kunskap för livet
Bygga ut lärlingssystemet inom gymnasie-
skolan till att omfatta minst 20 platser.

 Arbete pågår! Lärlingsprogrammet finns inom det individuella programmet och har i dags-
läget 15 elever och utbyggnad av antalet platser pågår. i förberedelsearbetet 
inför ny gymnasiereform kommer frågan om gymnasial lärlingsutbildning att 
ytterligare aktualiseras. 



ÅRSREDoViSNiNG VALLENTuNA KoMMuN 2008 1�

VERKSAMhETENS RESuLTAT

Etablering av friskolor ska  
uppmuntras.

4 uppfyllt!

 Arbete pågår!

uN får årligen yttra sig över de ansökningar som kommit till Skolverket om att 
starta fristående gymnasieskola. BuN är remissinstans för samtliga friskole-
ansökningar i Stockholms län. BuN har ställt sig positiv till de ansökningar som 
kommit.

Vallentuna kommun samarbetar med de friskolor som visat intresse för att starta 
verksamhet i kommunen. Vallentuna kommun har däremot inte uppmuntrat till 
avknoppning av kommunal verksamhet med utgångspunkt från att det under 
året genomförts statliga utredningar i frågan.

Andelen elever som går ut skolan med full-
ständiga betyg ska öka årligen.

4 uppfyllt! Resultaten för Vallentuna grundskolor har förbättrats 2008 jämfört med de  
låga resultaten 2007. Av de elever som avslutade grundskolan våren 2008 var 
det 77 procent som nådde målen i samtliga 16 ämnen. Målet är därmed uppfyllt 
för 2008.  

Studieresultaten i Vallentunas skolor år 2010 
ska ligga bland de 30 bästa i landet.

 Arbete pågår! Skolorna i Vallentuna arbetar med att förbättra elevernas resultat. Studieresulta-
ten för elever i åk 9 är bättre 2008 än under 2007. Meritvärdet har ökat från 197 
till 209 och ligger därmed på samma nivå som riksgenomsnittet.

Barn och ungdom i Vallentuna ska ha till-
gång till bra bibliotek/mediatek såväl i skol-
arbetet som på sin fritid.

 Arbete pågår!

 Ej uppfyllt!

Arbetet bedrivs i samarbete mellan flera förvaltningar. Kommunen är skyldig att 
ta fram en biblioteksplan för kommun- och skolbibliotek och arbetet är påbörjat 
2008. Vid Gustav Vasaskolan och Kårstaskolan är skolbiblioteken integrerade 
med folkbiblioteken.

Planeras ingå i arbetet med biblioteksplanen som påbörjas under 2009.

Den trygga kommunen
Den fysiska tillgängligheten för funktions-
hindrade till bostäder, service och verksam-
heter ska öka.

 Arbete pågår! Boendestöd för personer med neuropsykiatriska funktionshinder har startats. 

Barn- och ungdomsförvaltningen samarbetar med samhällsbyggnadsförvalt-
ningen vid behov av lokalanpassning.

Kartläggning av tillgängligheten till fritidsnämndens anläggningar och verk-
samheter pågår. Erforderliga åtgärder ska ha vidtagits senast 2010 i enlighet 
med lagen om enkelt avhjälpta hinder.

Kultur och Bibliotek arbetar med tillgänglighet i ett brett perspektiv för allt 
från lokaler, inredning, media och teknik till bemötande. Planeringen av nytt 
Bibliotek/kulturhus i Vallentuna bedrivs i nära samarbete med kommunens 
handikappråd.

Säkra skolvägar ska prioriteras i kommunens 
trafikplan. En åtgärdsplan för att förbättra 
trafiksituationen under morgonrusningen 
ska tas fram.

 Arbete pågår! Arbete med att skapa säkra skolvägar ingår som en del i arbetet med kommu-
nens trafikplan och högtrafiktimmarna är dimensionerande i planeringen av 
framtida åtgärder. 

Vallentuna ska vara en trygg och säker kom-
mun att bo och verka i.

 Arbete pågår!

 Arbete pågår!

 Arbete pågår!

 Arbete pågår!

i samband med ny organisation och inriktning för Tryggare Vallentuna har frå-
gan aktualiserats om att vid sidan om detta inrätta ett lokalt brottsförebyggande 
råd. Förberedelser för detta pågår och ett förslag på hur rådet skulle kunna vara 
organiserat beräknas vara färdigt under andra halvåret 2009.

På initiativ av fastighetsägare och köpmän i Vallentuna centrum påbörjades ett 
arbete i samverkan mellan kommunen samhällsbyggnadsförvaltningen, social-
förvaltningen och de kyrkliga organisationerna i kommunen med syfte att öka 
trivsel och trygghet på Tuna torg. 

inom socialförvaltningen finns flera projekt i syfte att öka tryggheten; samver-
kansprojektet Stödcentrum för unga brottsoffer, utredningsmodellen för barns 
behov vilken kommer att implementeras, nytt kvalitetssystem, och att höja 
kompetensen inom äldrevården/demensvården.

En del av kommunens trygghetsskapande verksamhet bedrivs genom nät-
verket Tryggare Vallentuna. ungdomsfältarnas fokus är att skapa trygghet och 
säkerhet för kommunens unga.

Vid planering och utbyggnad ska alltid be-
hovet för äldre beaktas så att de kan känna 
tillfredställelse och trygghet i sitt boende.

 Arbete pågår! inom centrala Vallentuna har påbörjats arbete med ett flertal projekt som inrym-
mer lägenheter i kommunikations- och servicenära lägen. utbyggnad av Koral-
lens vårdboende pågår och Väsbygårdens ombyggnad ska påbörjas.
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Skolan ska vara en trygg plats med nolltole-
rans mot kränkande behandling.

4 uppfyllt!

 Arbete pågår!

På gymnasiet är det 96 procent av eleverna som besvarat enkäten som känner 
sig trygga på skolan. Vallentuna gymnasium arbetar aktivt för likabehandling 
och mot kränkande behandling. Gymnasiet samarbetar med organisationen 
Friends och det finns en organisation med kamratstödjare.

inom grundskolan så arbetar samtliga skolor på olika sätt för att skapa en trygg 
miljö fri från kränkande behandling. Exempel på detta är arbete med värde-
grund, kamratstödjare och Friends. Nya ämnen som livskunskap och EQ främjar 
medvetenheten.

Välskött kommun med engagerade medarbetare
Andelen anställda som är nöjda med kom-
munen som arbetsgivare ska öka årligen.

4 uppfyllt! Medarbetarenkäten som genomfördes under hösten visar att andelen av kom-
munens samtliga medarbetare som var nöjda med kommunen som arbetsgi-
vare har ökat från 68 procent till 75 procent. 

Kommunen ska fokusera på anställdas kom-
petensutveckling genom metodiken i ut-
vecklingsverktyget iiP – investors in People.

 Arbete pågår! under 2008 har fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och hammarbacks-
skolan certifierats. under 2009 planeras certifieringsprövning av kommunled-
ningskontoret, kulturförvaltningen och ett flertal skolor samt en omcertifiering 
av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sjukfrånvaron ska minska till att vara högst 5 
procent genom rehabiliteringsåtgärder och 
förebyggande insatser.

 Arbete pågår! För kommunen som helhet var sjukfrånvaron 7,4 procent, vilket var en förbätt-
ring jämfört med 2007 (7,7 procent) men ännu är inte målet uppfyllt. Några 
enskilda verksamheter klarar målet. 

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

 Arbete pågår! Perspektiv gällande jämställdhet och mångfald i rekryteringsprocessen har 
åskådliggjorts. utbildningsinsatser har genomförts i syfte att öka mångfalden. 
Vid nyrekrytering eftersträvas mångfald vid i övrigt lika kompetens.

God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling
Kommunen ska fastställa lokala mål som 
grundas på de nationella miljömålen och ska 
vidta åtgärder som motverkar av människan 
orsakade klimatförändringar.

 Ej uppfyllt! Arbetet påbörjas under hösten 2009 av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljöbedömningen i planprocessen ska 
utvecklas för att uppnå en god miljö, hållbar 
utveckling samt bevarande av kulturmiljöer 
och bebyggelse.

4 uppfyllt! Miljöplanerare deltar i detaljplaneprocessens inledande skede och i samtliga 
skeden i de detaljplaner där planen kan orsaka betydande miljöpåverkan. i 
detaljplaner utan betydande miljöpåverkan deltar miljöplanerare vid behov. 
Checklistor och arbetsrutiner tas fram. 

inom ramen för arbetet med kulturmiljöprogrammet kommer förslag till utveck-
ling av miljöbedömningar av kulturmiljövärden att presenteras.

utveckla befintliga och nya strövområden 
kring Vallentunasjön under planperioden.

 Arbete pågår! Arbetet har påbörjats av samhällsbyggnadsförvaltningen och kommer att sam-
ordnas med utvecklingsprojektet Björkby-Kyrkviken.
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Uppdrag från fullmäktige Måluppfyllelse

Tillväxt och utveckling
uppdra åt fritidsnämnden och samhälls-
byggnadsnämnden att, i samband med ut-
veckling av centrum, utveckla Vallentuna iP.  

 Arbete pågår! Arbeten med röjning för konstgräsplanerna och schaktning pågår. De nya om-
klädnadspaviljongerna är nästan klara. omklädningsbaracken är färdigbyggd, 
arbetet med den nya läktaren har påbörjats och fotbollsplanerna anläggs under 
hösten 2009. Allt klart hösten 2009.

uppdra åt kulturnämnden och fritidsnämn-
den att i samverkan med andra nämnder 
hitta ett sätt att profilera Vallentuna teater 
och bredda användningen av NoVA till olika 
evenemang.

 Ej uppfyllt! Nystart i projektform planeras till våren 2009. (Vallentuna teater). utredning av 
Novas uppdrag är genomförd. Förslaget redovisas i fritidsnämnden våren 2009.

Som underlag för kommande översiktsplan 
ska kulturnämnden i samråd med övriga 
nämnder utarbeta ett förslag till ett nytt 
program för kulturmiljövård samt göra en 
kulturmiljöinventering.

 Arbete pågår! Kulturmiljöprogrammet tas fram inom ramen för ett projekt som samordnas 
med översiktsplanearbetet. Etapp 1 av arbetet, med inventeringar färdigställs 
under början av 2009.

Kommunstyrelsen ska i samverkan med 
övriga nämnder utarbeta ett förslag till 
långsiktig strategi för tillväxt, långsiktig håll-
barhet och ekonomisk utveckling vilken ska 
formuleras i en lokal utvecklingsplan.

 Ej uppfyllt! Den politiska styrgruppen för ny översiktsplan och utvecklingsplan har beslutat 
att avbryta arbetet med att utarbeta en fullständig utvecklingsplan.

utvecklingsplanen ska ligga som grund 
för den fysiska planeringen vad gäller pla-
neringen av mark för bostäder, näringsliv, 
miljö, kultur, kommunikationer med mera 
i den nya översiktsplan som ska utarbetas 
under mandatperioden.

4 uppfyllt! Vissa utvecklingsfrågor som har behandlats vid framtagandet av utvecklingspla-
nen är inarbetade i samrådsförslaget till ny översiktsplan.

uppdra åt kommunstyrelsen i samverkan 
med övriga nämnder att intensifiera ar-
betet med att bli en 24-timmarskommun 
2008–2010.

4 uppfyllt! Arbetet har intensifierats genom det förvaltningsövergripande projektet  
”Vallentuna direkt, projektet för utveckling av e-tjänster, e-förvaltning och  
e-demokrati”, som startades i januari 2008.

Kunskap för livet
Barn- och ungdomsnämnden, utbildnings-
nämnden och kulturnämnden får i uppdrag 
att klargöra ansvarsfördelning och samar-
betsformer för de tre nämndernas målgrup-
per, vad gäller bibliotek/mediatek.

 Ej uppfyllt! Kommer att ingå som en del i arbetet med biblioteksplanen, påbörjas under 
hösten 2009.

Den trygga kommunen
Barn- och ungdomsnämnden, utbildnings-
nämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
ges i uppdrag att ta fram en prioriterad åt-
gärdslista. Barn- och ungdomsnämnden ges 
i uppdrag att se över andra möjligheter att 
tidsmässigt sprida trafiken.

 Ej uppfyllt! Arbete med att skapa säkra skolvägar ingår som en del i arbetet med kommu-
nens trafikplan och högtrafiktimmarna är dimensionerande i planeringen av 
framtida åtgärder. 

God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling
uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd 
med övriga nämnder ta fram program för att 
utveckla naturreservatet vid Björkby-Kyrkvi-
ken till en attraktiv miljö för rekreation och 
friluftsliv.

 Arbete pågår! En projektgrupp påbörjade hösten 2008 arbetet med att ta ett helhetsgrepp om 
utvecklingen av området. Förslag till program beräknas vara klart under 2009.

uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden 
att utarbeta ett förslag till strategi för den 
långsiktiga inriktningen för miljöarbetet i 
kommunen.

 Arbete pågår! Arbetet fortsätter under 2009.
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Sammanställd redovisning 
Vallentuna kommun

Den sammanställda redovisningen sammanfattar kommu-
nens ekonomiska ställning och åtaganden. Det handlar om att 
ge en helhetsbild av verksamheten oavsett om den bedrivs i 
egen regi eller företagsform. Detta underlättar också jämförel-
ser med andra kommuner.

I ”koncernen” Vallentuna ingår förutom kommunen, det 
av kommunen helägda bolaget AB Össebyhus och det vilande 
bolaget Vallentuna Förvaltnings AB. Koncernens redovis-
ning finns i särskilda kolumner i kommunens resultat- och 
balansräkning.

Presentation av AB Össebyhus 
Aktiebolaget Össebyhus är ett helägt dotterbolag till Vallen-
tuna kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter 
och lokaler fördelade på tre olika områden i kommunen; 
Backavägen i Kårsta, Tallstigen i Karby samt Fornminnesvä-
gen i centrala Vallentuna. Inom fastighetsbeståndet finns 156 
lägenheter och ett antal lokaler. Den totala lägenhets-/lokala-
rean uppgår till 11 000 kvm.

Händelser under året
Under året skedde 14 omflyttningar i bostadslägenheterna. 
Vid årsskiftet var två bostadslägenheter vakanta på grund av 
renovering. En mindre lokal är outhyrd. En reservering avse-
ende osäkra hyresintäkter gjordes med beloppet 0,3 miljoner 
kronor. Under verksamhetsåret genomfördes markarbeten 
och ny isolering av delar av beståndet. Ett lån i Nordea på 5 
miljoner kronor löstes och ett nytt lån från ägaren på drygt 1 
miljon kronor upptogs.  

Den tekniska och kamerala förvaltningen utfördes under 
året av YIT Sverige. Rörelseresultatet 2008 minskade med 
587 tkr jämfört med 2007, vilket till största delen beror på att 
fastigheterna krävde mer underhåll vilket ökade kostnaderna. 
Under 2008 startade en försäljningsprocess för att under 2009 
sälja fastighetsbeståndet i Kårsta och Karby. 

 

Ekonomiska tabeller

Tabell 9   Nyckeltal AB Össebyhus mnkr  

2008 2007
omsättning 9,7 9,4

Rörelseresultat -0,2 0,5

Årets resultat -0,0 0,1

Balansomslutning 30,7 31,8

Tabell 10   Kommunens andelsägda bolag och förbund

Andel i procent
Södra Roslagens brandförsvar 16,5

Elverket Vallentuna AB 10,6

Roslagsvatten AB 10,1

Söderhalls Renhållnings AB 5,0

Käppalaförbundet 4,6

Norrvatten 2,9

AB Vårljus 0,6

Vallentunavatten AB 0,1

Redovisningsprinciper koncernen
Den sammanställda redovisningen utgör ett sammandrag av 
balans- och resultaträkningarna för kommunen, AB Össeby-
hus och Vallentuna förvaltnings AB. För resultat och ekono-
misk ställning för AB Össebyhus per 2008-12-31 hänvisas till 
bolagets egen årsredovisning.

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden. Det innebär att vid förvärvstillfället förvär-
vat eget kapital i bolaget har eliminerats. Kapital som därefter 
intjänats räknas in i koncernens eget kapital.

Eftersom den sammanställda redovisningen ska avspegla 
koncernens relation till omvärlden har interna skulder och 
tillgångar samt interna intäkter och kostnader så långt som 
möjligt eliminerats. I enlighet med rekommendation från 
Rådet för kommunal redovisning har obeskattade reserver 
uppdelats i eget kapital och uppskjuten skatteskuld (latent 
skatt). I balansräkningen redovisas uppskjuten skatt som en 
avsättning.

Kommunens övriga engagemang
Utöver AB Össebyhus har kommunen ekonomiska engage-
mang i andra bolag och förbund. Vallentuna Förvaltnings AB, 
som är helägt av kommunen, bedriver för närvarande ingen 
verksamhet.
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Resultaträkning     
Belopp i mnkr Not Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen

                               2008 2007 2008 2007
Verksamhetens intäkter 1 240,5 226,9 231,0 217,6

Verksamhetens kostnader                     2 -1 336,9 -1 246,0 -1 327,8 -1 237,7

Avskrivningar/nedskrivningar                 3 -38,4 -40,6 -37,8 -40,0

Verksamhetskostnader -1 134,8 -1 059,6 -1 134,6 -1 060,1

Skatteintäkter 4 1010,6 958,0 1 010,6 958,0

Generella statsbidrag och utjämning 5 148,0 116,6 148,0 116,6

Finansiella intäkter          6 11,3 8,7 11,1 8,6

Finansiella kostnader 7 -3,2 -1,9 -2,2 -1,1

Resultat före extraordinära poster 31,9 21,7 32,9 21,9

Skattekostnader 0,2 -0,2

Årets resultat
(förändring av eget kapital)

32,1 21,6 32,9 21,9

Balanskravsutredning

Årets resultat enligt resultaträkningen 32,9 21,9

Avgår: realisationsvinster 1 1,4 3,3

Avgår: sparande för framtida pensionsutbetalningar 8,3

Årets resultat enligt balanskravet 23,2 18,6
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Kassaflödesanalys          
Belopp i mnkr Not Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen

2 008 2007 2 008 2007
Den löpande verksamheten

Årets resultat 32,1 21,6 32,9 21,9

Justering för av- och nedskrivningar 38,4 40,6 37,8 40,0

Justering för gjorda avsättningar 8 2,4 16,6 2,8 16,7

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9 -3,1 -2,3 -3,1 -2,3

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 69,8 76,5 70,4 76,3

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar 50,9 -47,6 52,9 -49,1

Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploateringsfastig-
heter

3,7 11,2 3,7 11,2

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 27,1 32,9 22,6 34,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 151,6 73,0 149,6 72,6

Investeringsverksamheten

investering i immateriella anläggningstillgångar -3,4 0,0 -3,4 0,0

investering i materiella anläggningstillgångar -99,5 -69,6 -98,9 -68,3

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,3 0,4 0,3 0,4

investering i finansiella anläggningstillgångar -2,7 0,0 -2,7 0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1,3 3,0 1,3 3,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -103,9 -66,2 -103,4 -64,9

Finansieringsverksamheten

Ökning av långfristig skuld 0,0 3,8 0,0 0,0

Amortering av långfristig skuld -5,4 0,0 0,0 0,0

Förändring av långfristiga fordringar 0,5 0,1 -0,4 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4,8 3,9 -0,4 0,0

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början 106,9 96,3 102,9 95,2

Likvida medel vid årets slut 149,7 106,9 148,8 102,9

Förändring i likvida medel 42,8 10,6 45,9 7,7
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Balansräkning          

Belopp i mnkr  Not Koncernen
2008

Koncernen
2007

Kommunen
2008

Kommunen
2007

Tillgångar 

Anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar

    a) Balanserade utgifter 1 3,4 3,4

Materiella anläggningstillgångar

    a) Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 704,7 642,9 677,9 615,9

    b) Maskiner och inventarier 3 24,3 25 24,2 25,0

Finansiella anläggningstillgångar 0,0

    a) Värdepapper, andelar och bostadsrätter 4 9,5 7,0 10,1 7,6

    b) Långfristiga fordringar 5 0,0 0,6 1,1 0,7

Summa anläggningstillgångar 741,9 675,5 716,7 649,2

Omsättningstillgångar

Exploateringsfastigheter, lager och förråd 6 -23,6 -21,5 -23,6 -21,5

Fordringar

    a) Fordringar hos staten 7 3,8 1,8 3,2 1,8

    b) Övriga kortfristiga fordringar 8 71,2 86,6 69,0 85,8

Kortfristiga placeringar 37,5 75,0 37,5 75,0

Kassa och bank 9 149,7 106,9 148,8 102,9

Summa omsättningstillgångar 238,6 248,8 234,8 244,0

Summa tillgångar 980,6 924,4 951,6 893,2

eget kapital , avsättningar och skulder

Eget kapital 10 723,1 691,1 714,8 681,8

    varav årets resultat 32,1 21,6 32,9 21,9

    varav pensionsreserv 8,3 0,0

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 11 57,7 54,9 57,7 54,9

uppskjuten skatteskuld 0,1 0,4

Summa avsättningar 57,7 55,3 57,7 54,9

Skulder

Långfristiga skulder 12 14,7 20,1 0,1 0,1

Kortfristiga skulder 13 185,0 157,9 179,0 156,4

Summa skulder 199,7 178,0 179,1 156,5

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 980,6 924,4 951,6 893,2

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter 20,6 20,6

Ansvarsförbindelser

    a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits

          bland skulderna eller avsättningarna 14 497,6 498,8 497,6 498,8

    b) Övriga ansvarsförbindelser 15 167,3 153,2 167,3 153,2
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NoT 1   Verksamhetens intäkter

Belopp i mnkr 2008 2007
Enligt driftredovisningen 971,0 905,9

interna justeringsposter:

Skolpeng -407,7 -455,8

internhyror -160,3 -124,9

Övriga interna poster -171,9 -107,7

Summa 231,0 217,6

Taxor och avgifter 62,9 59,6

Externa bostadshyror och lokalhyror 44,4 43,2

Övriga intäkter 120,6 105,5

Reavinster anläggningstillgångar 1,4 3,3

Vinster exploatering 1,6 5,9

Summa 231,0 217,6

NoT 2   Verksamhetens kostnader (exkl. avskr.)

Belopp i mnkr 2008 2007
Enligt driftredovisningen 2 067,8 1 926,0

interna justeringsposter:

Skolpeng -407,7 -455,8

internhyror -160,3 -124,9

Övriga interna poster -171,9 -107,7

Summa 1 327,8 1 237,7

Lönekostnader 598,8 562,7

Varor och entreprenader 542,0 497,4

Övriga kostnader 186,8 166,0

Förluster exploatering 0,0 3,1

Avsättning borgensåttagande 0,0 2,8

Jämf. störande. Ny princip iT 0,0 5,6

Summa 1 327,8 1 237,7

NoT 3   Avskrivningar

Belopp i mnkr 2008 2007
Enligt plan:

Fastigheter och anläggningar 30,7 29,4

inventarier och transportmedel 7,1 10,6

Summa 37,8 40,0

NoT 4   Skatteintäkter 

Belopp i mnkr 2008 2007
Preliminär kommunalskatt 1 019,3 945,4

Mellankommunal utjämning

Slutavräkning 2006, justering -3,1

Slutavräkning 2007, justering -1,8 15,7

Slutavräkning 2008, prognos -6,9

Summa 1 010,6 958,0

NoT 5  Generella statsbidrag och  utjämning

Belopp i mnkr 2008 2007
inkomstutjämning 62,5 58,9

Kostnadsutjämning 33,5 22,6

LSS-utjämning 27,8 9,8

Regleringsavgift/Regleringsbidrag -12,9 25,3

Kommunal fastighetsavgift 37,1

Summa 148,0 116,6

NoT 6   Finansiella intäkter

Belopp i mnkr 2008 2007
Räntor på bankmedel 7,9 5,7

Aktieutdelning 0,9 0,7

internränta 2,0 1,8

Övriga finansiella intäkter 0,2 0,3

Summa 11,1 8,6

NoT 7   Finansiella kostnader

Belopp i mnkr 2008 2007
Ränta pensionsskuld 2,0 1,1

Övriga finansiella kostnader 0,2 0,1

Summa 2,2 1,1

NoT 8   Justering för gjorda avsättningar

Belopp i mnkr 2008 2007
Årets intjänade pensioner 6,5 12,9

Andra avsättningar -3,7 2,7

Summa 2,9 16,7

NoT 9   Justering för övriga ej  likviditetspåverkande poster

Belopp i mnkr 2008 2007
Realisationsvinst/förlust anläggningstillgångar:

Materiella anläggningstillgångar 0,3 0,4

Bostadsrätter 1,2 2,9

Reaförlust utrangerade och sålda inv -3,8

Vinst/förlust exploatering: 

Vinst avslutade exploateringsprojekt 1,6 5,9

Förlust avslutade exploateringsprojekt 0,0 -3,1

Summa 3,1 2,3

Noter resultaträkning och  
kassaflödesanalys
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NoT 1   immateriella tillgångar

Belopp i mnkr 2008 2007
Årets investering 3,4 0,0

Summa immateriella tillgångar 3,4 0,0

Vallentuna direkt är ett projekt för att göra Vallentuna kommun till en 
24-timmars kommun.

NoT 2   Mark, byggnader och tekniska anl.

Belopp i mnkr 2008 2007
       Ack. anskaffningsvärde    1 100,0 1 007,3

       Ack. avskrivningar mark, byggn, tekn.anl. -422,1 -391,4

Summa kommunen 677,9 615,9

Mark, byggnader och tekniska anl. i  
dotterföretag 33,7 33,2

        Ack. avskrivningar mark, byggn, tekn.anl. -6,9 -6,3

Summa dotterföretag 26,8 27,0

SUMMA KONcERNEN 704,7 642,9

Verksamhetsfastigheter
iB anskaffningsvärde 866,4 815,7

Årets investering 31,3 51,4

Årets utrangeringar, anskaffningsv. 0,0 -0,7

uB anskaffningsvärde 897,7 866,4

iB ackumulerade avskrivningar -370,6 -344,3

Årets utrangeringar, ack. avskr. 0,0 0,6

Årets avskrivningar -27,7 -26,9

uB ackumulerade avskrivningar -398,3 -370,6

Summa 499,4 495,8

Publika fastigheter
iB anskaffningsvärde 67,0 65,2

Årets investering 28,7 1,8

uB anskaffningsvärde 95,7 67,0

iB ackumulerade avskrivningar -14,8 -12,7

Årets avskrivningar -2,6 -2,1

uB ackumulerade avskrivningar -17,4 -14,8

Summa 78,3 52,2

Fastigheter annan verksamhet
iB anskaffningsvärde 10,4 10,4

uB anskaffningsvärde 10,4 10,4

iB ackumulerade avskrivningar -6,0 -5,6

Årets avskrivningar -0,3 -0,4

uB ackumulerade avskrivningar -6,3 -6,0

Summa 4,1 4,4

Markreserv
iB anskaffningsvärde 18,1 18,1

Årets investering 1,3 0,0

uB anskaffningsvärde 19,4 18,1

Summa 19,4 18,1

Pågående investeringar
iB anskaffningsvärde 45,4 37,3

Årets nettoinv. i verksamhetsfastigheter 50,1 8,9

Årets nettoinv. i publika fastigheter -18,8 -0,7

Summa 76,7 45,4

NoT 3   Maskiner och inventarier

Belopp i mnkr 2008 2007
ingående anskaffningsvärde 67,4 130,9

Årets investering 6,3 7,0

Årets utrangeringar, anskaffningsv. 0,0 -70,5

uB anskaffningsvärde 73,6 67,4

iB ackumulerade avskrivningar -42,3 -98,6

Årets avskrivningar -7,1 -10,6

Årets utrangeringar, ack. avskr. 0,0 66,9

uB ackumulerade avskrivningar -49,5 -42,3

Summa kommunen 24,2 25,0

Maskiner och inventarier i dotterföretag 0,1 0,0

        Ack. Avskr. maskiner o inventarier 0,0 0,0

Summa dotterföretag 0,1 0,0

Summa koncernen 24,3 25,0

NoT 4   Värdepapper, andelar och bostadsrätter

Belopp i mnkr 2008 2007
Aktier och andelar 4,8 2,1

Bostadsrätter 5,3 5,5

Summa kommunen 10,1 7,6

Värdepapper, andelar och bostadsrätter 
koncernen

Aktier och andelar 4,3 1,5

Bostadsrätter 5,3 5,5

Summa koncernen 9,5 7,6

NoT 5   Långfristiga fordringar

Belopp i mnkr 2008 2007
E.oN Värme Vallentuna AB 0,0 0,6

AB Össebyhus 1,1 0,0

Övrig långfristig utlåning 0,0 0,1

Summa 1,1 0,7

NoT 6   Exploateringsfastigheter, lager och förråd

Belopp i mnkr 2008 2007
Arbetsområden under exploatering -27,5 -22,6

Bostadsmark under exploatering 3,7 0,9

Lager och förråd 0,2 0,2

Summa -23,6 -21,5

NoT 7   Fordringar hos staten 

Belopp i mnkr 2008 2007
Särskilt bidrag (moms) 2,5 1,7

Övriga fordringar hos staten 0,7 0,2

Summa kommunen 3,2 1,8

Fordringar hos staten koncernen

Särskilt bidrag (moms) 2,5 1,7

Övriga fordringar hos staten 1,3 0,2

Summa koncernen 3,8 1,8

Noter balansräkning
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NoT 8   Övriga kortfristiga fordringar 

Belopp i mnkr 2008 2007
Kundfordringar 22,3 35,2

interimsfordringar 34,0 43,3

ingående moms 10,2 6,7

Övrigt 2,4 0,5

Summa kommunen 69,0 85,8

Övriga kortfristiga fordringar koncernen

Kundfordringar 24,3 35,2

interimsfordringar 34,1 43,4

ingående moms 10,2 7,3

Övrigt 2,5 0,7

Summa koncernen 71,2 86,6

NoT 9   Kassa och bank 

Belopp i mnkr 2008 2007
Kassa 0,1 0,1

Bank 2,5 2,1

Plusgiro 146,2 100,7

Summa kommunen 148,8 102,9

Kassa och bank koncernen

Kassa 0,1 0,1

Bank 3,4 2,1

Plusgiro 146,2 100,7

Summa koncernen 149,7 102,9

NoT 10   Eget kapital

Belopp i mnkr 2008 2007
ingående eget kapital 681,8 660,0

Årets resultat 32,9 21,9

Summa 714,8 681,8

i koncernen ingår obeskattade reserver med 72% i eget kapital.

NoT 11   Avsättningar

Belopp i mnkr 2008 2007
Avsättningar för pensioner 46,4 41,2

Avsättning för särskild löneskatt 11,3 10,0

Andra avsättningar 0,0 3,7

Summa 57,7 54,9

ingående avsättningar för pensioner 51,2 37,1

Pensionsutbetalningar -2,0 -1,6

Nyintjänad pension 3,6 5,8

Ränte- och basbeloppsuppräkning 2,0 1,5

Övrig förändring 1,6 3,5

Förändring av löneskatt 1,3 4,8

Utgående avsättningar för pensioner 57,7 51,2

NoT 12   Långfristiga skulder

Belopp i mnkr 2008 2007
Fastighetslån 14,7 20,0

Summa koncernen 14,7 20,0

NoT 13   Kortfristiga skulder

Belopp i mnkr 2008 2007
Leverantörsskulder 63,5 62,0

Skulder till staten 4,9 3,8

Semesterlön 35,5 33,9

Pensionskostnader (individuell del) 23,1 17,4

Övriga uppl. personalkostnader 15,8 14,8

interimsskulder 18,2 14,9

Övrigt 17,9 9,5

Summa kommunen 179,0 156,4

Kortfristiga skulder koncernen

Leverantörsskulder 65,9 62,0

Skulder till staten 5,4 3,8

Semesterlön 35,5 33,9

Pensionskostnader (individuell del) 23,1 17,4

Övriga uppl. personalkostnader 15,8 14,8

interimsskulder 15,6 16,5

Övrigt 23,8 9,5

Summa koncernen 185,0 157,9

NoT 14   Ansvarsförbindelser

Belopp i mnkr 2008 2007
Pensionsförpliktelse

Kommun 484,4 484,2

     (varav löneskatt) (94,5) (94,5)

Södra Roslagens Brandförsvarsförbund 13,2 14,6

     (varav löneskatt) (3,2) (2,8)

Summa 497,6 498,8

ingående avsättningar för kommunen 484,2 421,7

Pensionsutbetalningar -11,7 -10,4

Ränte- och basbeloppsuppräkning 18,1 14,3

Övrig förändring -6,2 46,5

Förändring av löneskatt 0 12,2

Utgående avsättningar för kommunen 484,4 484,2

Aktualiseringsgrad 84,4 % 81,6 %

NoT 15   Övriga ansvarsförbindelser

Belopp i mnkr 2008 2007
Borgensåtaganden

Käppalaförbundet 50,9 51,4

Vallentuna vatten AB 106,2 87,0

Roslagsvatten AB 3,0 3,0

Föreningar 4,9 8,6

Förlustansvar för egna hem 2,3 3,2

Summa 167,3 153,2

Tilläggsupplysning: operationell leasing 2008 2007
Erlagda leasingavgifter för:

maskiner 0,4 0,3

lokaler 23,0 21,8

Summa 23,4 22,2

Prognos leasingavgifter:

inom ett år 24,5 22,4

senare än ett år men inom fem år 65,6 65,7

senare än fem år 66,1 98,5
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Vallentuna kommun följer, med några undantag,  
Lagen om kommunal redovisning (KRL) och de 
rekommendationer som har lämnats av Rådet för 
kommunal redovisning (RKR).  

Redovisningsprinciper

Vallentuna Direkt är ett internt projekt som aktiverades under 
2008. Avskrivning börjar när tillgången kan användas, det 
vill säga när den befinner sig på den plats och i det skick som 
krävs för att kunna använda den enligt RKR 12.1. Avskriv-
ningstiden planeras till 5 år.

År 2007 antogs en ny princip för datautrustning, som 
innebär att utrustningen kostnadsförs direkt. Avskrivning av 
anläggningstillgångar sker i huvudsak enligt Kommunförbun-
dets rekommendationer. Avskrivningarna påbörjas en månad 
efter att anläggningen tagits i bruk.

Exploateringsfastigheter redovisas under omsättningstill-
gångar. En utveckling av principerna för Vallentunas exploa-
teringsredovisning är påbörjad. Under arbetets gång behåller 
vi samma principer som tidigare. Markreserven ligger kvar 
under anläggningstillgångar tills projektet är färdigställt. Ga-
tukostnader samt gatukostnadsersättningar bokförs löpande 
mot projektet liksom övriga intäkter och kostnader. När 

projektet är slutfört görs ett avslut med vinst eller förlust. 
Avfallskollektivet har i år enligt en ny princip balanserat sitt 

överskott som en kortfristig skuld till kollektivet. Skulle det bli 
en ansamlad förlust i kollektivet bokas det mot eget kapital.

Hyres- och leasingavtal redovisas som en tilläggsupplys-
ning i balansräkningen och följer från och med år 2006 den 
omarbetade rekommendationen 13.1 från RKR. Det innebär 
att endast avtal med en avtalstid över tre år redovisas. Vallen-
tuna kommun har endast operationella leasingavtal.

Kommunalskatteintäkterna periodiseras i enlighet med 
RKR:s rekommendation. Det innebär att kommunen har följt 
Ekonomistyrningsverkets prognos och bokfört den definitiva 
slutavräkningen för 2007 och en preliminär slutavräkning för 
2008.

Pensioner intjänade från och med år 1998 redovisas som 
avsättning i balansräkningen. Den del av pensioner till per-
sonalen som hänförs till det individuella valet redovisas som 
kortfristig skuld i balansräkningen. Pensioner intjänade före 
år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet med KRL. 
Semesterlöneskulden, det vill säga skulden till personalen för 
sparade semesterdagar, redovisas som kortfristig skuld.
Kommunen har inte gjort en fullständig dokumentation av 
redovisningssystemet.
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Organisation och arbetssätt
Under 2008 lades fokus på att utveckla en organisation och ett 
arbetssätt för personalfrågorna. En ny personalchef tillträdde 
i januari. Den politiska målbilden för personalpolitiken är 
utgångspunkten för utvecklingsfrågorna. I det personalpolitiska 
programmet finns gemensamma värderingar och förhållnings-
sätt gällande arbetsklimat, personalrörlighet, personalutveck-
ling, lönebildning, jämställdhet och mångfald, information, 
ledarskap och ny teknik. Det konsultativa arbetssättet för-
stärktes för att åstadkomma stöd, ledning och uppföljning i 
personalarbetet. Sammantaget togs under 2008 de första stegen 
i att utveckla personalarbetet från den mer traditionella och 
operativa inriktningen till det strategiska och konsultativa HR-
perspektivet (Human Resources). Arbetsområdenas processer 
beskrevs i en HR-portal på intranätet och ansvarsområden gäl-
lande processerna tydliggjordes. Under senhösten genomfördes 
en större omorganisation på kommunledningskontoret vilket 
innebar att Personalservice blev en HR-avdelning. Avdelningen 
innefattar också enheterna för arbetsmarknad och HR-support. 

Strategisk personalförsörjning
I Vallentuna kommun finns en vision om att kommunen ska 
upplevas som en av de mest attraktiva arbetsgivarna i Stock-
holm nordost. Personalen är kommunens viktigaste tillgång 
och det handlar om att ta tillvara, behålla och utveckla den 
personal som är anställd men också skapa goda förutsättning-
ar till nyrekrytering. 

Vallentuna kommun är befolkningsmässigt en av landets 
snabbast växande. Det leder till att den kommunala servicen 
kommer att öka i omfattning och därmed medföra ett ökat per-
sonalbehov. Tillsammans med ökade pensionsavgångar och en 
relativt hög personalomsättning gör detta att kommunen står 
inför personalförsörjningsbehov. Kommunstyrelsens arbetsut-
skott beslutade 2008 att utarbeta en strategisk personalförsörj-
ningsplan, vars syfte är att anpassa det verkliga personalbehovet 
till den långsiktiga planeringen. Planen löper över fem år.

Diagrammet visar andelen anställda per åldersgrupp och 
fördelningen är i stort sett densamma som 2007.

Personalberättelse

Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda 2008 
var 46 år, vilket är något lägre jämfört med 2007.

Diagrammet visar andelen tillsvidareanställda som är 60 år 
och äldre uppdelat per förvaltning. Högst andel anställda över 
60 år har gymnasiet som står inför ett generationsskifte.

Medarbetarenkäten
Den kommungemensamma medarbetarenkäten genomförs i 
syfte att ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssitua-
tion, hur de ser på kommunen som arbetsgivare och för att få 
underlag till fortsatt verksamhetsutveckling. 

Resultatet förbättrades 2008 inom samtliga områden och 
medarbetarindex (den totala andelen positiva svar/område) 
ökade till 85 procent 2008 jämfört med 81 procent 2007. Ar-
betsmiljöfrågorna utgör ett strategiskt viktigt förbättringsom-
råde att arbeta vidare med, 66 procent svarade positivt, 2007 
var siffran 65 procent.  

Kompetensutvecklingen 
Förvaltningsgemensamma kompetensutvecklingsaktiviteter 
genomfördes i syfte att föra ut kommunens övergripande 
strategier och förhållningssätt i hela organisationen. Aktivi-
teterna genomfördes också för att använda egna resurser på 
ett effektivt sätt genom samverkan över förvaltningsgränserna 
och för att samordna utvecklingsinsatser där externa konsul-
ter medverkar.

Utbudet i KoVa (Kompetensutveckling i Vallentuna) är 
mycket uppskattat och innehöll under 2008 bland annat in-
troduktion för nyanställda vid två tillfällen och olika utbild-
ningar inom områdena ekonomi, personal och IT.

Ett antal seminarier arrangerades; Konsten att vara snäll 
(etikseminarium) med Stefan Einhorn, I mötet mellan män-
niskor – Ser du vad jag säger – hör du vad jag menar (om 
kommunikation) med Carina Ahrle och Livsstilens betydelse 
för hälsa, välbefinnande och arbetsprestation med Mariette 
Weideskog.

Figur 10   Åldersstrukturen
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Den hälsosamma arbetsplatsen
I Vallentuna kommun ska ett långsiktigt hälsofrämjande 
arbete bedrivas för att utveckla arbetsplatser med friska och 
engagerade medarbetare. En målsättning är att sjukfrånvaron 
ska minska och vara högst 5 procent. 

Under 2008 fokuserades insatserna på den hälsosamma 
arbetsplatsen bland annat genom kartläggning och analys av 
sjukläget, fortsatt erbjudande om friskvårdsbidrag/friskvårds-
timme på arbetstid och kostnadsfria aktiviteter, fortsatt stöd i 
rehabiliteringsarbetet samt föreläsningar och seminarier. Ett 
stort arbete ägnades åt att processbeskriva arbetssättet Främja 
– Förebygga – Rehabilitera för att nå den hälsosamma arbets-
platsen. Detta arbete fortsätter under 2009.

Friskvård
Under året ökade andelen som motionerar/rör på sig regel-
bundet som tabellen nedan visar.

Tabell 11   Personalens motionsvanor

Andel som… 2008 2007
motionerar regelbundet* 83 % 80 %

nyttjar friskvårdsbidrag/-timme* 41 % 41 %

deltar i kostnadsfria friskvårdsaktiviteter* 18 % 17 %

kommit igång att träna med hjälp av  
aktiviteterna ** 65 % 60 %

* medarbetarenkät 2008
** riktad enkät till deltagare i kostnadsfria aktiviteter 2008 

Förebyggande hälsoarbete
Under året anordnades flera föreläsningar om stress, hälsa 
och livsstil liksom riktade utbildningar för friskvårdsinspi-
ratörer och riktade seminarier om friskvård, förebyggande 
hälsoarbete och rehabilitering för chefer och arbetsledare.

Rehabilitering – sjukfrånvaro
Vid halvårsskiftet 2008 infördes nya regler i sjukförsäkringen. 
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är oförändrat men 
insatserna styrs i högre grad av den nyligen av regeringen 
införda rehabiliteringskedjan. Under hösten 2008 genom-
fördes utbildningsinsatser kring det nya regelverket. Val-
lentuna kommun har en samarbetsöverenskommelse med 
Försäkringskassan i dessa frågor. Syftet med samarbetet är att 
Vallentuna kommuns anställda ska få ökad kvalitet i den sam-
ordnade rehabiliteringen och att kontakterna mellan parterna 
ska bli mer effektiv.

Sjukfrånvaron i kommunen var 2008 7,4 procent, en för-
bättring jämfört med tidigare år. Andelen sjukdagar 60 dagar 
eller fler (långtidssjuka) var 2008 64,9 procent av den totala 
sjukfrånvaron, jämfört med 66,0 procent 2007.

35,2 procent av kommunens tillsvidareanställda hade ingen 
sjukfrånvaro alls under 2008.

Antalet anordnade utbildningstimmar inom ramen för KoVa 
var under året 310 timmar (324 för 2007) fördelade på 68 
olika aktiviteter (74 för 2007). Antalet deltagare var samman-
lagt 1 729. Motsvarande siffra för 2007 var 1 552.

Ledarutvecklingsprogrammet
Under 2008 startade den sjunde utbildningsomgången av 
ledarutvecklingsprogrammet. Programmet har varit mycket 
uppskattat. En effektutvärdering av programmet genomfördes 
under senhösten 2008. Arbete pågår med att analysera resul-
tatet av utvärderingen. Målet är att ledarutvecklingsprogram-
met ska fortsätta som en viktig förutsättning för det goda 
ledarskapet i Vallentuna kommun.

Kvalitetsarbetet
Vi fortsatte vårt utvecklingsarbete med hjälp av metoden In-
vestors in People (IiP) med målet att all verksamhet successivt 
ska certifieras. Under 2008 certifierades fritidsförvaltningen, 
socialförvaltningen (de återstående enheterna) och Hammar-
backsskolan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, delar av socialförvalt-
ningen, Kårstaskolan och Ormstaskolan är certifierade sedan 
tidigare. Ett kommungemensamt nätverk fungerade som stöd 
i arbetet och en särskild IiP-enkät togs fram.

Arbetsmiljön
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett av de arbetsområ-
den som processbeskrevs under 2008. Resultatet av utveck-
lingsarbetet är en tydligare utgångspunkt i de lagstiftade 
förutsättningarna kopplade till verktyg och stöd i arbetet. 
Metodstöd och ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågorna 2009 
förväntas förbättra arbetsmiljön och nöjdheten.

Facklig samverkan
Den partsammansatta övergripande samverkansgruppen 
(ÖS), som också är kommunens centrala arbetsmiljökom-
mitté, träffades sex gånger under året.

Bland annat ägnades arbete åt att utveckla samverkan på 
olika sätt. För att utvärdera hur kommunens samverkansmo-
dell och det lokala samverkansarbetet fungerar, genomför-
des en enkätundersökning i januari 2008 bland chefer och 
fackliga företrädare i olika samverkansgrupper. Resultatet av 
undersökningen låg till grund för ett utvecklingsarbete i flera 
steg. Under hösten 2008 medverkade Personalservice vid mö-
ten med samtliga förvaltningars ledningsgrupper för en dia-
log om samverkansmodellen och om förvaltningarnas former 
för samverkan. Under våren 2009 fortsätter utvecklingsarbetet 
och en partsgemensam samverkansutbildning erbjuds chefer 
och fackliga företrädare.
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Tabell 12   Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden* 

Åldersgrupp 2008 2007 2006
Kvinnor 8,0 % 8,4 % 8,7 %

Män 5,0 % 5,2 % 4,4 %

Totalt för 29 år och yngre 4,3 % 4,5 % 4,3 %

Totalt för 30–49 år 7,0 % 7,1% 7,7 %

Totalt för 50 år och äldre 8,7 % 9,5 % 8,9 %

Totalt för samtliga grupper 7,4 % 7,7 % 7,7 %

Totalt 7,4 % 7,7 % 7,7 %
*tillgänglig ordinarie arbetstid = den ordinarie arbetstiden enligt avtal, med hänsyn tagen till 
frånvaro utan lön, t.ex. tjänstledighet för annat arbete, vård av barn eller övrig frånvaro utan lön.

Kostnaden för all sjuklön under året uppgick till 5,9 miljoner 
kronor. Motsvarande siffra för 2007 var 5,8 miljoner kronor.

Pensionerna
Enligt pensionsavtalet (KAP-KL) har den anställde möjlighet 
att gå i pension mellan 61 och 67 år. Det är fortfarande vanli-
gast att bli pensionär vid 65 år. Avgångsskyldighet finns enligt 
lag vid 67 års ålder. 

Under året gick 41 anställda i pension jämfört med 46 
under 2007. Trenden under de senare åren är en ökning av 
antalet pensionsavgångar före 65 års ålder.

Under 2008 var utbetalningarna för pensioner och premier 
för individuell del 37,8 miljoner kronor (32,8 miljoner kronor 
för 2007) inklusive särskild löneskatt.

Medarbetarna i siffror
Kommunen hade den 31 december 2008 1 437 tillsvidarean-
ställda eller 1 313 årsarbetare. Vid samma tid 2007 var antalet 
tillsvidareanställda 1 417 eller räknat i årsarbetare 1 304.

Den genomsnittliga anställningstiden 2008 var 11,5 år.

Figur 12   Fördelning av antalet anställda per förvaltning
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Av kvinnorna jobbar 66 procent heltid (67 procent 2007) och av 
männen jobbar 83 procent heltid (88 procent 2007). En politiskt 
uttalad strategi är att ständigt pröva en utökning av tjänstgö-
ringsgraden. HR-avdelningen kommer att analysera utfallet och 
ta ställning till om särskilda insatser behövs.

Personalomsättningen ligger på 13 procent vilket är un-
gefär samma nivå som 2007. Under året var antalet externa 
avgångar 185 inklusive pensionsavgångar. 

Personalkostnaderna
Under 2008 utbetalades 599 miljoner kronor i löner inklusive 
personalomkostnadspålägg, en ökning med 37 miljoner kronor 
jämfört med 2007. En löneöversyn genomfördes under året 
som innebar en genomsnittlig löneökning på 5,73 procent. 
Utfallet är kopplat till de centrala avtalen inom bland annat 
kommunals och lärarnas avtalsområden. Medellönen för 
tillsvidareanställda var 24 221 kronor 2008 att jämföras med 
22 964 kronor 2007.
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Figur 13   Fördelning tillsvidareanställda kvinnor och män
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Verksamheten i Vallentuna är organiserad i nio nämnder och 
bedrivs i sex förvaltningar. Nedan följer en kort beskrivning 
av nämnder och förvaltningar samt ett axplock av det som 
hänt i verksamheten 2008 och ett antal viktiga nyckeltal.

Diagrammen visar nämndernas storlek i förhållande till 
den totala verksamheten.

Figur 14   Nämndernas andel av den totala nettokostnaden 2008

Verksamhetsberättelse nämnderna 

Figur 15   Nämndernas andel av den totala bruttokostnaden 2008

Kommunstyrelsens uppgift är  
att leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna 
genom 
• planering och uppföljning av kommunens verksamheter 

och ekonomi,
• ett övergripande ansvar för demokratifrågor,
• den översiktliga planeringen av kommunens infrastruktur 

som användningen av mark och vatten, miljövårds-, energi-, 
trafik- och bostadspolitik samt en god livsmiljö i kommunen 
genom till exempel översiktsplan och andra strategiska planer,

• att allmänt främja arbetssysselsättningen och näringslivets 
utveckling,

• att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av 
arbetslöshet, 

• att ansvara för flyktingfrågorna i kommunen,
• att effektivisera den kommunala verksamheten,
• att reformera det kommunala regelbeståndet,
• det övergripande ansvaret för it-verksamheten,
• det övergripande ansvaret för informationsverksamheten,
• den övergripande policyn för kommunen som arbetsgivare.

Kommunstyrelsen verkställer och följer upp kommunfull-
mäktiges beslut och har uppsikt över nämnder och verk-
samheter. Kommunstyrelsen är också kommunens centrala 
personalorgan med ansvar för att kommunens förvaltningsge-
mensamma personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kom-
munala handikapprådet och Kommunala pensionärsrådet 
sorterar under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är 
organiserad i kommunledningskontoret.

Kommunstyrelsen

För att ge bättre stöd och service åt organisationen genom-
fördes en omorganisation på kommunledningskontoret. Från 
och med 2009 består kontoret av en IKT-avdelning (informa-
tions- och kommunikationsteknik), HR-avdelning (Human 
Resources), ekonomiavdelning och planeringsavdelning.

Under året ägnades mycket arbete åt att ta fram en ny 
översiktsplan, tillsammans med politiker och förvaltningar. 
Flera seminarier genomfördes och översiktsplanen finns nu 
som samrådshandling.

Arbetet med projektet Vallentuna Direkt intensifierades 
under året. Projektet ska öka möjligheterna till demokrati och 
förbättra informationen och servicen till medborgarna med 
hjälp av en ny hemsida och e-tjänster.

Kommunfullmäktige sammanträdde utomhus vid Arkils 
tingstad vilket var ett sätt att komma ut i verksamheten och 
känna historiens vingslag. 

Vad händer den närmaste framtiden?
Vallentuna kommun har under mandatperioden varit en av 
Sveriges snabbast växande kommuner med cirka 500 nya 
invånare per år. Även år 2008 ökade antalet invånare med 
knappt 600 personer trots vikande konjunktur under årets 
sista månader. Hur utvecklingen av antalet invånare blir 
under de närmaste åren beror till stor del på hur konjunktu-
ren utvecklas. En fortsatt kraftig ökning av antalet invånare är 
dock att vänta även 2009.

Vallentuna fortsätter att vara en av de mest attraktiva kom-
munerna att flytta till och att driva verksamhet i. Tillväxten 
är positiv för kommunen på många sätt. Vallentuna centrum 
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Barn- och ungdomsnämndens uppgift är 
att med barnet och eleven i centrum  
• ansvara för förskoleverksamhet, 
• ansvara för utbildning av barn i förskoleklass, grundskola 

och särskola, 
• ansvara för fritidshem integrerat med grundskolan,
• bedriva kulturskola,
• bedriva familjens hus med öppen förskola,
• bedriva ungdomsmottagning.

Verksamheten bedrivs av barn- och ungdomsförvaltningen 
och är den största verksamheten i kommunen med en andel 
på 47 procent av den totala nettokostnaden.

Under året arbetade nämnden med olika aktiviteter för att 
förbättra elevresultaten. Från att ha legat på en relativt hög 

nivå jämfört med riket halkade resultaten i Vallentunas skolor 
ner under 2007. Meritvärdet var nere på 197 (se nedanstående 
tabell) men under 2008 vände trenden. Meritvärdet för 2008 
ligger på rikets genomsnittliga nivå 2007. 

Ett av nämndens viktiga mål är att andelen elever som 
går ut skolan med fullständiga betyg ska öka varje år, detta 
mål uppnåddes 2008 då andelen jämfört med föregående år 
ökade. Av de elever som slutade grundskolan våren 2008 fick 
77 procent godkända betyg. Det innebär att 77 procent av 
eleverna hade godkänt i samtliga 16 ämnen. 

Ett annat viktigt mått är hur många elever som går ut 
grundskolan med gymnasiebehörighet vilket öppnar möj-
ligheter för fortsatta studier. Under 2008 gick 91 procent av 
eleverna i Vallentuna ut grundskolan med gymnasiebehörig-
het, vilket kan anses vara en hög andel.

Verksamhetsmått Mål Utfall
2008

Utfall 
2007

Utfall
2006

Riket
2007

Meritvärde åk 9 211 209 197 214 209

Gymnasiebehörighet 91 % 91 % 95 % 89 %

Godkänt totalt åk 9 80 % 77 % 73 % 79 % 77 %

Tabell 13   Verksamhetsmått

 
Övriga viktiga händelser under 2008
Den om- och tillbyggda Ekebyskolan invigdes i januari 2008. 
Skolan har fått en ny idrottshall och är nu fullt ut en F–9-skola. 
Hammarbacksskolan certifierades enligt kvalitetsutmärkel-
sen Investors in People (IiP) vilket visar att skolan har ett väl 

Barn- och ungdomsnämnden

VERKSAMhETSBERäTTELSE NäMNDERNA

utvecklas och kommunen räknar med att få ett större utbud 
av butiker och övriga företag som ger bättre service och större 
möjligheter att handla och arbeta på hemmaplan.

Kommunens höga tillväxttakt innebär givetvis även ökade 
driftskostnader och ökade utgifter i form av investeringar, bland 
annat i nya förskolor och utbyggnad av befintliga skolor. En allt 
större befolkning efterfrågar även goda och varierade kultur- 
och fritidsmöjligheter. Påbörjade större investeringar är en fullt 
utbyggd idrottsplats, ombyggnation av Korallen och Väsbygår-
den samt ett nytt bibliotek/kulturhus i kommunalhusparken. 
Den planfria korsningen vid Vallentuna trafikplats och samver-
kan med SL om dubbelspårutbyggnad är två stora projekt som 
ska genomföras inom den närmaste framtiden. En efterlängtad 
åtgärd för att öka siktdjupet i Vallentunasjön i samarbete med 
Täby kommun är planerad i början av 2009.

Fortsatt satsning och utveckling av e-tjänster och en ny och 
bättre hemsida är bra sätt att möta invånarnas behov av kon-
takt och service på ett öppet och flexibelt sätt. Denna utveck-
ling fick ökat fokus 2008 inom projektet Vallentuna Direkt. 
Även kommunens allmänna information, kommunikation 
och marknadsföring ska ses över och utvecklas för framtiden.

Trots lågkonjunkturen finns en stor framtidstro i Vallen-
tuna. För att utbyggnaden av bostäder och företag ska kunna 
ske på ett strukturerat sätt måste planeringen vara långsiktig 
och den nya översiktsplanen är ett exempel på sådan ökad 
långsiktighet. Inför framtiden kommer även strategier för 
näringslivet och planer för kommunikation och information 
samt en miljöpolicy att utarbetas.
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fungerande utvecklingsarbete där medarbetarnas delaktighet 
och utveckling sätts i fokus. I januari 2008 startade val av 
skola via webbportalen. Sedan maj 2007 görs ansökan och 
administration av förskoleplats via webbportalen.

För att mäta kvaliteten i verksamheten används brukarenkä-
ter. Nedanstående tabell visar olika mått på upplevd kvalitet.

Tabell 14  upplevd kvalitet inom skolan enligt brukarenkät

Medborgare/brukare

Mått Mål Utfall
2008

Utfall 
2007

Utfall
2006

Elever som trivs i skolan 87 % 87 % 85 %

Barn som trivs på fritidshemmet 82 % 89 % 80 %

Nöjda föräldrar förskola 84 % 85 % 80 %

Nöjda föräldrar skola 81 % 78 % 72 %

Nöjda föräldrar fritidshem 74 % 72 % 57 %

 

Nämnden har inte satt några mål på kvaliteten men självklart 
strävar man efter att nå så högt som möjligt. Utfallet för 2008 

visar att trivseln bland elever och föräldrar i Vallentunas sko-
lor ligger på en hög nivå.

Vad händer den närmaste framtiden?
Vallentuna kommun är en av Sveriges snabbast växande 
kommuner och befolkningsökningen fortsätter. Kommunen 
bygger en ny förskola per år. 

Som ett led i kommunens satsning på att utöka antalet web-
baserade tjänster till kommuninvånarna har barn- och ung-
domsnämnden beslutat att implementera ett webbaserat verktyg 
under 2009 för att utveckla dialogen mellan barn/elev – vård-
nadshavare – skola kring barnets/elevens utveckling och lärande.

Under de närmaste åren fokuseras skolverksamheten på att 
höja kvaliteten och målsättningen är att resultaten i Vallentunas 
skolor på sikt ska vara bland de 30 bästa kommunerna i landet. 
Verksamheterna ska arbeta för en tidig språkutveckling och ma-
tematikutveckling. Skolan ska vara en trygg plats med nolltole-
rans mot kränkande behandling. Säkra skolvägar ska prioriteras. 

Utbildningsnämndens uppgift är att 
• Ansvara för utbildning till ungdom i gymnasieskolan inom 

kommunen genom att Vallentunas gymnasieskola kvarstår 
som den lilla lärorika skolan med ett varierat utbildningsut-
bud.

• Låta den studerande fritt få välja gymnasieskola genom att 
svara för kostnader som uppkommer då kommunens ung-
domar för gymnasieutbildning studerar vid skolor i andra 
kommuner och vid fristående gymnasieskolor.

• Bedriva och svara för vuxenutbildning och svenska för 
vuxna invandrare genom samverkan med Kunskapscenter 
Nordost.

• Ansvara för uppföljning av alla 16–20-åringar.

Verksamheten bedrivs av barn- och ungdomsförvaltningen och 
står för 12 procent av kommunens totala nettokostnad 2008. 

Under året byggdes gymnasiet om för att ge plats för fler klass-
rum och grupprum samt nya, mer effektiva expeditionslokaler. 
Flera viktiga mål uppnåddes. Ett exempel på detta är målet att 70 
procent av de elever som börjar på det individuella programmet 
efter ett år ska ha uppnått full behörighet till gymnasieskolan. 

Ett annat viktigt mål som nämnden strävar mot är att 90 
procent av eleverna på Vallentuna gymnasium ska ha fullföljt sin 
gymnasieutbildning inom fyra år. Utfallet för 2008 är 82 procent 
och en liten försämring mot 2007 (84 procent). Värdet ligger 
ändå över snittet för förortskommuner som är 81 procent.

utbildningsnämnden

Övriga viktiga händelser under året 
Ett nytt program med idrottsinriktning startades upp inom 
handel- och administration. Samarbetet inom nordostsektorn 
kring komvux och svenska för invandrare utvecklades och ett 
samverkansavtal med Stockholms län ledde till att gymnasie-
elever numera söker platser via ett länsgemensamt intag-
ningskansli och på så sätt får tillgång till samtliga gymnasie-
platser i Stockholms län.

Vad händer den närmaste framtiden?
Vallentuna gymnasium har idag en bra och uppskattad verk-
samhet och fortsätter att utvecklas under de kommande åren. 
Skolan förbereder sig inför den kommande gymnasiereformen.

Antalet elever i gymnasieåldern ökar under de närmsta 
åren. Vallentuna gymnasium är anpassat för cirka 750 elever.

Utbildningsnämnden fortsätter samarbetet med Täby och 
Danderyd kring vuxenutbildningen. Kunskapscenter Nordost 
är etablerat som ett gemensamt vägledningscenter och hante-
rar ansökningar till grundläggande vuxenutbildning, svenska 
för invandrare och gymnasial vuxenutbildning. Nya möjlighe-
ter tas fram för att underlätta de studerandes ansökningar till 
vuxenutbildningar och samtidigt minska administrationen.
Utvecklingen av en gymnasial lärlingsutbildning fortsätter. 
Gymnasiet har lämnat in en ansökan till Skolverket om att få 
anordna försök med gymnasial lärlingsutbildning hösttermi-
nen 2009.
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Socialnämndens uppgift är att enligt gällande 
sociallagstiftning ansvara för 

• Individ och familjeomsorg – enligt Socialtjänstlagen (SoL), 
Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare 
(LVM) och Lagen om unga lagöverträdare (LuL) – med särskilt 
ansvar för barn, människor med missbruk, samt ensamstående 
och familjer som saknar möjlighet till egen försörjning. 

• Familjerättsfrågor och familjerådgivning.
• Stöd till våldsutsatta kvinnor.
• Stöd till brottsoffer.
• Äldre- och handikappomsorg enligt SoL.
• Stöd till psykiskt funktionshindrade enligt SoL.
• Insatser till funktionshindrade enligt Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS). 
• Stöd till anhöriga som vårdar närstående enligt SoL.
• Riksfärdtjänstens beslut och utredningar som ligger till 

grund för landstingsbeslut om färdtjänst.
• Kommunens uppgifter vad gäller tillståndsgivning och 

tillsyn enligt alkohollagen och vissa tillsynsfrågor enligt 
tobakslagen och lagen om försäljning av nikotinläkemedel.

• Samordningen av kommunens Posom-grupp.

Verksamheten är den näst största i kommunen med 28 procent 
av den totala nettokostnaden. Verksamheten bedrivs i socialför-
valtningen och är indelad i fem enheter, se nedanstående figur.

Figur 16    Socialnämndens utfall 2008 uppdelat per block , mnkr

Övrig verksamhet; 4,0
Förvaltningsövergripande; 35,2

individ- och familje-
omsorg; 40, 3

äldre- och handikapp-
omsorg enl. SoL; 122,5

Verksamhet enligt 
LSS; 113, 0

Socialpsykiatri; 
13,7

Den största verksamheten inom socialförvaltningen är äldre- 
och handikappomsorgen. Under de senaste åren har volymer-
na ökat främst inom hemtjänsten och denna ökning fortsatte 
under 2008. Att öka antalet vårdtagare med hemtjänst och 
att minska antalet som bor på särskilt boende är ett medvetet 
val. Däremot har volymerna inom hemtjänsten ökat mer än 
beräknat, både i antalet vårdtagare och i antalet vårdtimmar. 
All hemtjänst utförs idag i kommunal regi medan särskilda 
boenden övervägande bedrivs i privat regi (55 procent). Un-
der året påbörjades utbyggnad av Korallens vårdboende, som 
drivs i kommunal regi. Ombyggnaden behövs för att möta 
kommande behov av vårdplatser. För åttioåringar genomför-
des en uppsökande verksamhet för att bryta isoleringen som 
många gamla upplever. Inom äldreomsorgen bedrevs ett antal 
utvecklingsprojekt i syfte att förbättra äldres vardag och att 
utveckla demensvården.

Inom den näst största verksamheten, LSS, framtogs med 
lyckat resultat ett nytt verktyg för att underlätta insatsbedöm-
ningen. Även inom individ- och familjeomsorg arbetade man 
med metodutveckling för en mer effektiv bedömning. 

Miljöarbetet i verksamheten blir allt viktigare och under 
året framtogs en gemensam miljöhandbok.
Kvaliteten i de olika verksamheterna mäts genom brukaren-
käter. Svar från våra brukare visar att de är nöjda med utförda 
tjänster 2008.

Antal nöjda medborgare/brukare är 80 procent för soci-
altjänsten totalt, 93 procent för individ- och familjeomsorg, 
83 procent för äldre- och handikappomsorg, 66 procent för 
funktionshindrade och 76 procent för psykiskt långtidssjuka. 
Mätningen avser verksamheter i egen regi och för äldre-
omsorgen ingår även verksamheter på entreprenad. Siffrorna 
låg på ungefär samma nivå 2007.

Vad händer den närmaste framtiden?
För att öka valfriheten för kommunens invånare utreds kundval 
inom hemtjänsten under 2009. Inom äldreomsorgen kommer 
personalen att genomgå fortbildning i ett gemensamt arbets-
sätt/synsätt och Väsbygårdens servicehus kommer att byggas 
om till vårdboende. Under 2009 ska en frivilligsamordnare 
utveckla frivilligverksamheten, främst inom äldreomsorgen.

Boendestödsverksamhet för neuropsykiatriskt funktions-
hindrade ska startas.

De samarbetsprojekt som har bedrivits tillsammans med 
fyra nordostkommuner, polisen samt barn- och ungdomspsy-
kiatrin – Stödcentrum för unga brottsoffer och Barncentrum 
för utredning av barn som utsatts för våld och övergrepp 
– kommer att utvärderas för att eventuellt bli en permanent 
verksamhet.

Statliga beslut inom LSS och LASS kan påverka nämndens 
verksamhet men det är osäkert hur.

Socialnämnden
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Samhällsbyggnadsnämndens uppgift är att 
• fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsen-

det, undantaget översiktsplaneringen samt bevaka bygg-
nadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL), 

• vara planerande och verkställande organ avseende mark- 
och exploateringsverksamheten,

• vara planerande och verkställande organ för kommunens 
lokalförsörjning och,

• vara planerande och verkställande organ för kommunens 
avfallshantering, kommunal väghållning, parker och all-
männa platser.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är omfattande men 
nämndens andel av den totala nettokostnaden var 2008 endast 
3,4 procent. Av bruttokostnaden var andelen 15 procent. 
Förklaringen är att en stor del av verksamheten är intäktsfinan-
sierad, dels genom interndebitering inom kommunen och dels 
genom externa avgifter. Ansvaret för plan och exploatering om-
sätter också stora summor som inte syns i nämndens budget. 

Under året antog kommunfullmäktige detaljplan för Val-
lentuna Trafikplats som ett steg på vägen till en ombyggd 
effektiv trafikplats. Ett annat stort projekt handlar om att 
utveckla Vallentuna centrum och inom ramen för detta 
framtogs en plan för ett nytt bibliotek/kulturhus och ett 
gestaltningsprogram för de offentliga rummen i Vallentuna 
centrum. Man arbetade också med nya vägdragningar runt 
Tellusområdet och planer för en ny park.

Inom fritidssektorns område arbetade samhällsbyggnads-
förvaltningen med utveckling av Vallentuna IP med bland 
annat nya konstgräsplaner.

Samhällsbyggnadsnämnden

För att kunna dels exploatera och dels behålla och utveckla 
grönområden förhandlade kommunen under 2008 om att 
köpa mark från Stockholms stad. Resultatet blev ett beslut om 
att köpa 1 149 hektar mark under 2009.

Under året var byggtakten hög i Vallentuna även om det 
avtog något under slutet av året på grund av den rådande 
konjunkturen. Verksamhetsmåtten i nedanstående tabell visar 
en hög aktivitet på bygglov och inom exploateringsverksam-
heten, både på arbetsplatsområden och bostadsområden. 
Utfallet på antal kvadratmeter såld mark 2008 innebär att 
kommunen köpt in mark för kommande arbetsplatser.

Tabell 15   Verksamhetsmått

Mått Budget Utfall
2008

Utfall 
2007

Utfall
2006

Bygglov

Antal beviljade bygglov/ 
bygganmälan 355 330 340

Antal förhandsbesked 45 76 50

Exploateringsverksamhet

Planlagd yta i arbetsplats- 
områden m2 (kommunägd) 80 000 38 000 158 600

Antal m2 såld tomtmark i  
arbetsplatsområden -42 000 120 600 25 200

Bostadsbyggnadsprogram/ 
antal bostäder byggstart 282/200 250/250 267/257

Antal antagna detaljplaner 6 5 1 6

Antal planremisser 22 13 14 10

 

Vad händer den närmaste framtiden?
Vallentuna kommun påverkas starkt av Stockholmsregio-
nens kraftiga tillväxt. Efterfrågan på bostäder i Vallentuna 
förväntas vara fortsatt hög under kommande år och plane-
ringsberedskapen är inriktad på en nyproduktion av cirka 330 
bostäder under åren 2009–2015. Lågkonjunkturen kommer 
att ha en dämpande effekt men vi bedömer ändå att behovet 
av nya bostäder kommer att vara relativt stort. Utbyggnaden 
av centrala Vallentuna enligt upprättat planprogram kommer 
att påbörjas under perioden. Planeringen för utbyggnad av 
Vallentuna trafikplats pågår med inriktning på byggstart 2009. 
Efterfrågan på mark för företagsetableringar förväntas också 
vara fortsatt stor och planering för utbyggnad av Okvista och 
Karby arbetsplatsområden ska ske under perioden. 
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Myndighetsnämnden för teknik och miljö har som 
uppgift
• att fullgöra kommunens myndighetsutövning enligt gäl-

lande lagstiftning för miljö- och hälsoskyddsområdet och 
besluta om bygglov vid kommunens egna anläggningar.

Myndighetsnämnden för teknik och miljö

Ett av nämndens viktiga mål är att vattenkvaliteten i Vallentu-
nasjön ska förbättras så att siktdjupet överstiger 1,0 meter år 
2010. Under hösten utvärderades tidigare undersökningar. Ett 
restaureringsalternativ ska väljas på goda grunder. Tillsammans 
med Täby kommun gjordes en gemensam handlingsplan. I den 
ingår att en projektledare bör anställas under februari/mars 
som formulerar en detaljerad projektplan med tillhörande bud-
get. Restaureringen av sjön planeras till vintern 2009/2010.

Under året avslutades utredningsarbetet om enskilda 
avloppsanläggningar runt Långsjön. Nämnden fattade ett 
principbeslut om försiktighetsmått vid etablering av en-
skilda avlopp runt Långsjön. Ett statligt beslut medförde att 
verksamheten för djurskyddstillsyn flyttades till Länsstyrelsen 
från 1 januari 2009. Nämnden deltog i ett tillsynsprojekt inom 
hälsoskyddsområdet av stickande och skärande verksamheter 
i samarbete med miljösamverkan Stockholms län.

För att bidra till arbetet med att ta fram lokala miljömål för 
Vallentuna kommun påbörjades en förstudie under hösten 2008.

Kulturnämnden

Kulturnämndens uppgift är att  
• stödja och främja kulturlivet i kommunen,
• leda biblioteks- och annan kommunal kulturverksamhet, 
• erbjuda ett allsidigt kulturutbud som komplement till för-

eningars och enskildas insatser,
• ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv,
• vara kommunens huvudman i turismfrågor,
• svara för kommunens konstinköp och fullgöra utsmyck-

ningsuppdrag.

Kulturnämndens verksamhet bedrivs i kulturförvaltningen 
och står för 1,1 procent av kommunens totala nettokostnad. 
Kulturförvaltningen är inne i en nyorienteringsfas för att 
möta de nya krav och förväntningar som det växande Vallen-
tuna ställer på förvaltningens service och utbud. 

I biblioteksverksamheten ökar antalet besökare och utlå-
nade media. Biblioteket på webben efterfrågas och används 
också allt mer. Kulturverksamheten med inriktning på barn 
och ungdomar ökar. 

Medarbetarnas medelålder sjönk med fem år under 2008 
genom pensionsavgångar och nyrekryteringar som föryngrat 
kulturförvaltningen. Andelen män i verksamheten ökade från 
6 till 11 procent under året vilket främjar kommunens mål 
om balans mellan män och kvinnor.

Under året antogs systemhandling för nytt bibliotek/kultur-
hus och huset kommer att byggas i Kommunalhusparken och 
ritas av Nyréns Arkitektkontor. Byggnaden blir ett landmärke 

i det moderna Vallentuna och detta projekt kommer att enga-
gera kulturförvaltningens personal under projekttiden. 

Ett nytt kulturmiljöprogram för Vallentuna kommun 
startade under 2008 och pågår under 2009. Underlaget ingår 
i utredningarna inför den nya översiktsplanen. Ett breddat 
kulturutbud, satsningar på film och teater samt nya program-
utbud på biblioteken genomfördes under året. 

Vad händer den närmaste framtiden?
Det nya biblioteket/kulturhuset kommer att erbjuda Val-
lentunas invånare ett modernt bibliotek – en attraktiv, öppen 
mötesplats för kunskap, information och kulturupplevelser. 
Arkitekturen och verksamheten ska inbjuda till engagemang 
och delaktighet. Det innebär också ett nytt modernt arbetssätt 
för kulturförvaltningens personal.

Profilering av kommunens olika arenor för kultur med till 
exempel det nya biblioteket/kulturhuset, Vallentuna Teater 
och ungdomens hus NOVA kommer att vara avgörande för 
utvecklingen av Vallentunas framtida kulturliv. 

Satsning på ett rikt kulturutbud och på attraktiva kul-
turmiljöer prioriteras för att stärka Vallentunas varumärke. 
Konstnärlig gestaltning och utsmyckning bidrar till detta.
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Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämndens uppgift är att 
• enligt reglerna i föräldrabalken utöva tillsyn över förmyn-

dares, gode mäns och förvaltares verksamhet,
• särskilt tillse att huvudmannens tillgångar används till hans 

eller hennes nytta, 
• se till att tillgångar är placerade så att det finns tillräcklig 

trygghet för dess bestånd och att de ger skälig avkastning,
• vara en garanti mot rättsförluster,
• årligen fastställa storleken av gode mannens eller förvalta-

rens arvode som i de flesta fall betalas av huvudmannens 
tillgångar. I de fall där huvudmannens tillgångar eller 
inkomster understiger 2,65 procent av basbeloppet betalas 
arvodet av kommunen, 

• årligen pröva fortsatt behov av förvaltare i de fall sådant 
förordnande finns. 

Fritidsnämndens uppgift är  
att främja en meningsfull fritid för kommunens invånare 
genom att
• söka tillgodose behovet av lokaler och anläggningar för 

idrott och annan fritidsverksamhet,
• förvalta och hyra ut av kommunfullmäktige anvisade  

lokaler för idrott och fritidsverksamhet,
• fastställa taxor och avgifter för uthyrning av kommunens 

lokaler och anläggningar för fritidsändamål,
• fördela bidrag till föreningslivet utifrån av kommunfull-

mäktige fastställda normer och beviljade medel,
• stödja föreningslivet genom att erbjuda administrativ  

service och förmedla olika kurser,
• utgöra basen i kommunens förebyggande ungdomsarbete 

och samordna olika insatser inom detta område,
• utfärda lotteritillstånd och förordna lotterikontrollanter 

enligt lotterilagen.

Fritidsnämnden

Under året realiserades den största satsningen på nya 
idrottsanläggningar i kommunens historia i form av två nya 
sporthallar, en i Ekebyskolan och en i centrum – Vallentuna 
sporthall. I anslutning till ungdomens hus NOVA, togs en 
ny skateboardhall i bruk. Anläggningen av Vallentuna nya 
idrottsplats, med tre nya fotbollsplaner, ny publikläktare med 
tak och en ny omklädningsbyggnad påbörjades och kommer 
successivt att tas i bruk under 2009 och 2010. Fritidsnämn-
dens budget för föreningsbidrag har förstärkts med 1 miljon 
kronor från 2009 vilket innebär en stimulans till föreningsli-
vet. En tråkig händelse 2008 var att SSF Vallentuna scoutkår 
drabbades hårt av att deras klubbstuga brann ner till grunden. 
Kommunen hjälpte till att hitta en temporär ersättningslokal . 

Vad händer den närmaste framtiden?
Vallentuna är en av landets snabbast växande kommuner med 
en relativt ung befolkning. Genomförda medborgarundersök-
ningar visar att Vallentunas invånare värderar möjligheten till 
rekreation och en god fritid mycket högt och att dessa värden 
är betydelsefulla för kommunens identitet och varumärke. 
Med de satsningar som är gjorda har kommunen skapat för-
utsättningar för att boende i Vallentuna kan få en rikare fritid.

Nya Nova förväntas etablera sig som den naturliga mö-
tesplatsen för kommunens ungdomar. Genom ett närmare 
samarbete med kulturförvaltningen, kulturskolan och andra 
samverkansparter ska Nova vara navet i kommunens satsning 
på ungdomskulturverksamhet.

Tillsynen över nämndens verksamhet utövas av Länsstyrelsen. 
Kommunen avgör själv om verksamheten ska skötas av en 
ensam förmyndare eller, som i Vallentuna kommun, av en 
nämnd med minst tre ledamöter. 

Kostnaden för överförmyndarens verksamhet är endast 0,1 
procent av kommunens nettokostnad men nämnden hanterar 
mycket pengar i form av förvaltade medel. Under året gran-
skades totalt 214 årsräkningar, däri ingår även sluträkningar 
och delårsräkningar. 

Granskningen är förhållandevis tidsödande. I 40 procent 
av ärendena begärdes olika grader av kompletteringar för att 
kunna fullgöra granskningen på ett acceptabelt sätt. För att 
komma tillrätta med detta hölls utbildningar och informa-
tionsträffar för gode män. Arbetet med att finna gode män 
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intensifierades under hösten 2008 med anledning av ett ökat 
behov och många intresserade anmälde sig. 

I maj 2008 gjorde Länsstyrelsen en tillsyn i vilken det 
framkom saker som behöver åtgärdas. Överförmyndarnämn-
dens verksamhet startade den 1 januari 2007. Senhösten 
2007 hittades ärenden som rör enskilda personer från åren 
1990–2006. Detta material har inte hanterats enligt gäl-
lande lagstiftning. Länsstyrelsen besökte verksamheten vid 
sitt årliga tillsynsbesök i maj och fann situationen mycket 
allvarlig. Länsstyrelsen riktade i sin rapport skarp kritik mot 
hur tidigare verksamhet har skötts och har öppnat ett särskilt 
tillsynsärende. Anmärkningarna i rapporten kommer suc-

cessivt att åtgärdas och ett led i detta är att personalen ökas 
från en till två handläggare på överförmyndarenheten inom 
kommunledningskontoret.

Vad händer den närmaste framtiden?
Befolkningen i Vallentuna kommun ökar till antalet och blir 
samtidigt äldre. Det medför ökade insatser i form av gode 
män och förvaltare. Gode män och förvaltare behöver stöd 
och utbildning i sin verksamhet vilket man kommer att arbeta 
aktivt med. För att effektivisera förvaltningen och tillgänglig-
heten kommer även ett antal e-tjänster att införas.
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