
 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
2010-03-23 
KS 2010.020 

 
KOMMUNSTYRELSE 
Kommunledningskontoret 
  
   
TELEFON VX 08-587 850 00 
FAX 08-587 850 00 
 
 
Handläggare: 
Henrik Berggren 
Direkt tfn: 
08-587 850 37  
 
 

 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 

Årsredovisning 2009 

 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning till 
kommunfullmäktige. 

2. Föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen 

 

Ärendet i korthet 

Årsredovisningen ska enligt 8 kap 18 § kommunallagen 
(1991:900)  godkännas av fullmäktige. Det bör inte ske innan 
fullmäktige enligt 5 kap. 25 a § beslutat om ansvarsfrihet skall 
beviljas eller vägras. 

 

Handlingar 

1. Årsredovisning 2009 

 
 

 
Ann-Charlotte Järnström Henrik Berggren 
Kommundirektör Tf ekonomichef 
_______ 

Ska expedieras till: 
Akten 
revisorer 
Informationsansvarig 
Nämnder 
 
 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
2010-03-03 
KS 2009.070 

 
KOMMUNSTYRELSE 
Kommunledningskontoret 
TUNA TORG 1  
18686  VALLENTUNA 
TELEFON VX 08-587 850 00 
FAX 08-587 850 00 
070-666 73 90 
 
Handläggare: 
Marianne sarberg 
Direkt tfn: 
08-587 850 11  
 
 

 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen 

 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten för fjärde 
kvartalet 2009 

 

Ärendet i korthet 

Socialnämnden har beslutat lämna rapport daterad 2009-10-07 
till kommunfullmäktige, enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen. 

 

Bakgrund 

 

 

Handlingar 

1. Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) 4:e kvartalet 
2009, tjänsteskrivelse 

2. Rapportering enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL, SN 2010-02-23 § 17 

3. Rapportering enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL, rapport  

4. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, tjänsteskrivelse 

 
 

 
 Marianne sarberg 

1



 

TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) 
2010-03-03 
KS 2009.070 

 
 

  

 Kommunsekreterare 
 
_______ 

Ska expedieras till: 
Socialnämnden 
Revisorerna 
Akten 
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Rapport 

2010-01-25 

DNR 2009.042 

Sid 1 (1)

   

 Socialförvaltningen 

  Kommunfullmäktige 

 
 Rapportering enligt 16 kap 6 h § SoL av ej verkställda 

beslut enligt 4 kap 1 § SoL 

 
 Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera in 

gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även 
skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet 
inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.   
Från och med 2010 så har uppdraget som tillsynsmyndighet för 
socialtjänstens ansvarsområden övergått från Länsstyrelsen till 
Socialstyrelsen. 

 
 Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt 

socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionshindrade samt 
individ- och familjeomsorg. Rapporteringen till Socialstyrelsen ska ske 
på individnivå och ska ske en gång per kvartal. En sådan rapport 
kommer att lämnas av enhetschefen till Socialstyrelsen gällande 
kvartalet oktober t.o.m. december 2009. 

 
 Enligt kap 16 kap 6 h § samma lag ska socialnämnden lämna en 

statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till socialstyrelsen 
till kommunfullmäktige. 

 
 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
 2009-12-31 
 
 Socialförvaltningen kommer att rapporterat in 1 ej verkstält beslut. 

Beslutet avser särskilt boende inom området äldre och 
funktionshindrade.  

   
 Avbrott i verkställighet som ej verkställts på nytt 

 Inga avbrott i verkställighet som ej verkställts på nytt finns att 
rapportera. 

  
  
  
 Helena Åhman  
 Enhetschef 
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TELEFON VX 08-587 850 00 
FAX 08-587 850 00 
 
 
Handläggare: 
Ulf Strömstedt 
Direkt tfn: 
  
 
 

 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 

Vallentuna kommuns servicepolicy 

 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige 

1.- servicepolicyn för Vallentuna kommun fastställs. 

2.- samtidigt upphävs "E-postpolicy för Vallentuna kommun, 
förtroendevaldas e-post samt regler för visitkort", 1.2.06, 
och "Policy för distansarbete med riktlinjer", 1.2.28. 

3.- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta 
fram en uppdaterad policy för förtroendevaldas e-post, 
telefon- och datoranvändning m.m. och, om behov 
föreligger, en ny policy för distansarbete. 

 

 

Ärendet i korthet 

Kommunens Ledningsgrupp har arbetat igenom ett förslag till 
förenklad servicepolicy för kommunen. Det har varit viktigt att 
ta fram en policy som grundar sig på den värdegrund som 
gäller i Vallentuna kommun. 

 

Efter genomgång av E-postpolicyn, 1.2.06, och policyn för 
distansarbete, 1.2.28, så pågår ett revideringsarbete som 
innebär att de flesta bestämmelser lämpligen bör föras över till 
andra dokument eller tas bort eftersom de spelat ut sin roll. 

 

Förutsättningarna för de förtroendevalda har förändrats i takt 
med den tekniska utvecklingen och därför bör en ny policy 
kring detta ämne tas fram. 
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Handlingar 

1. Vallentuna kommuns servicepolicy-Förslag 2010-02-23 

 
 

 
 Ulf Strömstedt 
 tf kommundirektör 
 
_______ 

Ska expedieras till: 
Samtliga nämnder 
KFS 
Akten 
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Vallentuna kommuns servicepolicy 
 
Servicepolicyn bygger på vår kommungemensamma värdegrund – att vi har vi en 
professionell verksamhet som präglas kvalitet och kundfokus. Engagemang, allas lika värde 
och utveckling genomsyrar vår organisation.  

Övergripande mål: 
Andelen kommuninvånare som är nöjda med tillgänglighet, service och dialog ska öka.  

Vår service kännetecknas av: 
 Att vi är till för våra invånare.  
 Att vi bemöter dem engagerat, individuellt och med respekt. 
 Att vi samarbetar för att nå effektivitet och helhetslösningar. 
 Att vi aktivt söker kunskap, reflekterar, utvärderar och förbättrar.   

För oss är tillgänglighet: 
 Att det är lätt att komma i kontakt med oss genom alla kanaler. 
 Att vi organiserar oss i funktioner och inte utifrån personer.  
 Att vi tar ett personligt ansvar för vår tillgänglighet. 
 Att vi har öppettider och inte telefontider. 
 Att vi återkommer så snart som möjligt, och senast inom två arbetsdagar oavsett 

genom vilken kanal vi har blivit kontaktade.  

7



8



9



10



 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 
2010-03-26 
KS 2010.064 

 
KOMMUNSTYRELSE 
Kommunledningskontoret 
  
   
TELEFON VX 08-587 850 00 
FAX 08-587 850 00 
 
 
Handläggare: 
Henrik Berggren 
Direkt tfn: 
08-587 850 37  
 
 

 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 

Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening 

 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

1. att Vallentunas kommun skall anta erbjudande om 
medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. 

2. att till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 
kronor 1 380 000, utgörande Vallentunas kommuns 
medlemsinsats i föreningen. 

3. att Vallentunas kommun tecknar solidarisk borgen 
såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga 
förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått 
eller kommer att ingå. 

4. att Vallentunas kommun, i enlighet med vad som 
anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk 
förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan 
medlemmarna, där deras inbördes ansvar för 
borgensåtagandet regleras. 

5. att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Örjan 
Lid och tf ekonomichef Henrik Berggren att underteckna 
borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet 
förekommande handlingar. 

6. att till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest 
ekonomisk förening utse Örjan Lid med Elisabet 
Rydström som ersättare. 

7. att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de 
åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av 
kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk 
förening. 

8. att medge Kommuninvest i Sverige AB rätt att 
använda Vallentunas kommuns vapen. 

 

Ärendet i korthet 
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Vallentuna kommun har anmält intresse för medlemskap i 
Kommininvest ekonomisk förening. 

 

På basis av intresseanmälan har Kommuninvest gjort en 
analys av kommunens ekonomi. Arbetet har dokumenteras i en 
rapport med fokus på likviditetsberedskap, ekonomiskt 
följsamhet, åtaganden samt andra faktorer som kan påverka 
helhetsbedömningen. 

 

Kommuninvests styrelse har på basis av denna rapport ställt 
sig positiv till kommunens intresseanmälan vid möte den 25 
mars. 

Bakgrund 

Vallentuna kommun är på väg in i en period av omfattande 
investeringar. Enligt Kommunplan 2010-2012 beräknas 
investeringsutgifterna uppgå till 237 miljoner 2010 och 195 
miljoner 2011. Trots en god likviditet kommer kommunen att 
behöva lånefinansiera en del av investeringarna. Kommunen 
har idag inga lån. 

Enligt kommunal författningssamling 1.2.04 Placerings- och 
finansieringspolicy för Vallentuna kommun ska det vid lån över 
10 miljoner kronor begäras in offerter. 

Ekonomiavdelningen har upparbetat kontakter med ett antal 
tänkbara långivare. En av dessa är Kommuninvest. För att låna 
via Kommuninvest krävs ett medlemskap i Kommuninvest 
ekonomisk förening. 

Kommuninvest 

Kommuninvest är en medlemsorganisation som ägs och 
garanteras av svenska kommuner och landsting. I nuläget är 
246 av Sveriges 310 kommuner och landsting medlemmar. 

Kommuninvests verksamhetsidé är att ge sina medlemmar de 
bästa finaniseringsmöjligheterna. Genom att organisationen 
hanterar stora volymner och att den enbart lånar ut pengar till 
kommuner och landsting har högsta möjliga kreditrating 
erhållits hos flera institut. Detta ger medlemmarna förmånliga 
lånevillkor. 

Medlemskapet innebörd och tillvägagångssätt  

Som medlem i Kommuninvest är kommunen solidarisk 
gentemot övriga medlemmar. Kommuner och landsting har 
dock genom sin beskattningsrätt ansetts inte kunna gå i 
konkurs. 
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Vid ett medlemskap betalar Vallentuna kommun in en insats 
(andelskapital) motsvarande 1,38 miljoner kronor. 
Andelskapitalets storlek baserar sig på kommunens folkmängd. 
Dessa medel förvaltas sedan av Kommuninvest. Vid ett 
eventuellt uträde betalas insatsen inklusive värdeförändring 
tillbaka. 

Kommunen är på intet sätt uppbunden att enbart låna av 
Kommuninvest. Kommunen kan om den finner det lämpligt ta 
upp lån hos andra banker eller kreditinstitut. 

 

Kommunledningskontorets synpunkter 

Kommunledningen gör den bedömningen att fördelarna med 
ett medlemskap i Kommuninvest överstiger nackdelarna. 

Insatsen storlek i relation till de stora lånebehov som 
kommunen står inför får anses vara rimlig. Vidare får den 
finansiella risken avseende det solidariska ansvaret gentemot 
övriga medlemmars åtaganden anses vara mycket liten. 

I övrigt gör kommunledningen den bedömningen att ett 
engagemang i, och eventuell upplåning via Kommuninvest inte 
på någon punkt strider mot kommunens placerings- och 
finansieringspolicy. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Ulf Strömstedt - Henrik Berggren 
 Tf ekonomichef 
_______ 

Ska expedieras till: 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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2010-02-15 
KS 2010.025 

 
KOMMUNSTYRELSE 
Kommunledningskontoret 
  
   
TELEFON VX 08-587 850 00 
FAX 08-587 850 00 
 
 
Handläggare: 
Henrik Berggren 
Direkt tfn: 
08-587 850 37  
 
 

 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 

Borgen Vallentunavatten AB 2010 

 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

1. bifalla Vallentunavatten AB:s anhållan om kommunal 
borgen 2010 på 12,4 mnkr 

 

Ärendet i korthet 

Vallentunavatten AB anhåller om kommunal borgen för ett lån 
på 12,4 mnkr. Lånet är en förutsättning för att kunna fortsätta 
byggnationen av vatten- och avloppsledningar till 
Karby/Brottby, Upprätta, Lingsberg och Skoga samt en ny 
pumpstation i Frösunda. 

 

Kommunledningskontorets synpunkter 

Investeringen finansieras fullt ut via VA-taxan varför det är en 
minimal ekonomisk risk för kommunen. 

 

Handlingar 

1. Borgen Vallentunavatten AB 2010 

 
 

 
Ulf Strömstedt - Henrik Berggren 
 Tf ekonomichef 
 
_______ 

Ska expedieras till: 
Akten 
Redovisningsansvarig Marie Wallin 
Roslagsvatten AB 
Vallentunavatten AB 
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KOMMUNSTYRELSE 
Kommunledningskontoret 
  
   
TELEFON VX 08-587 850 00 
FAX 08-587 850 00 
 
 
Handläggare: 
Henrik Berggren 
Direkt tfn: 
08-587 850 37  
 
 

 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 

Borgen Vallentunavatten AB 2009 

 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

1. bifalla Vallentunavatten AB:s anhållan om kommunal 
borgen på 23 mnkr 

 

Ärendet i korthet 

Vallentunavatten AB anhåller om kommunal borgen för ett lån 
på 23 mnkr. Lånet är en förutsättning för att kunna fortsätta 
byggnationen av vatten- och avloppsledningar till Upprätta och 
Lingsberg, Lindö Park, Allévägen, Smidesvägen, Nya 
Lindholmsvägen och Skoga samt ombyggnad av pumpstation 
352 i Uthamra. 

 

Kommunledningskontorets synpunkter 

Investeringen finansieras fullt ut via VA-taxan varför det det är 
en minimal ekonomisk risk för kommunen. 

Handlingar 

1. Borgen Vallentunavatten AB 2009 

 
 

 
Ulf Strömstedt - Henrik Berggren 
Kommundirektör Tf ekonomichef 
 
_______ 

Ska expedieras till: 
Akten 
Vallentunavatten AB 
Roslagsvatten AB 
Redovisningsansvarig Marie Wallin 
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2010-03-10 
KS 2007.108 

 
KOMMUNSTYRELSE 
Kommunledningskontoret 
TUNA TORG 1  
186 86  VALLENTUNA 
TELEFON VX 08-587 850 00 
FAX 08-587 850 00 
08-587 50 48 
 
Handläggare: 
Magnus sjögren 
Direkt tfn: 
08-58785048  
 
 

 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 

Ombildande av Björkby-Kyrkviken till kommunalt 
naturreservat 

 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 

1. Begära hos länsstyrelsen att Björkby-Kyrkviken 
ombildas till kommunalt naturreservat enligt 
samhällsbyggnadsnämndens förslag.  

 

Ärendet i korthet 

Björkby-Kyrkvikens naturreservat inrättades 1990 av 
Länsstyrelsen. Då fanns det ingen juridisk möjlighet för 
kommuner att inrätta naturreservat vilket det finns i dag, sedan 
miljöbalken infördes 1998.  

 

Huvudsakliga ändamålet med bildandet av reservatet var "att 
bevara ett välfrekventerat friluftsområde och ett attraktivt 
kulturlandskap med lång, kontinuerlig hävd. Floran och faunan 
är intressant från naturvårdssynpunkt. Sjön har under 1970-
talet klassats som en av länets bästa fågelsjöar (främst 
Kyrkviken)." 

 

Kommunen är i dag förvaltare av reservatet och organiserar 
samt bekostar skötseln. Vid vissa större insatser har även 
länsstyrelsen bidragit ekonomiskt. Tillsyn och dispensgivning 
sköts av Länsstyrelsen. 

 

Reservatet med dess inriktning mot "tätortsnära" rekreation och 
kultur är huvudsakligen en kommunal angelägenhet. Om ett 
bildande skulle skett nu är det troligt att det blivit kommunalt 
inrättat, då det inte fullt ut faller inom länsstyrelsens intressen 
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för reservatsbildningar. Frågan om ombildande har nu väckts i 
dialog mellan länsstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Efter en ombildning kan också nya föreskrifter antas av 
kommunen som bland annat kan ta hänsyn till de åtgärder som 
planeras för i form av våtmarkspark och utveckling av området i 
övrigt i projektet utvecklingsprogram för Björkby-Kyrkviken. I 
nuläget behöver dispenser sökas hos länsstyrelsen.  

 

För vidare beskrivning av ärendet se 
samhällsbyggnadsnämndens beslut (bilaga 2)  

 

Handlingar 

1. Ombildande av Björkby-Kyrkviken till kommunalt 
naturreservat - Tjänsteskrivelse 

2. Ombildning av Björkby-Kyrkviken till kommunalt 
naturreservat. SBN 2010-01-26 § 6 

 
 

 
Ulf Strömstedt - Magnus Sjögren 
Tf Kommundirektör Marknadschef och kommunutv. 
 
_______ 

Ska expedieras till: 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Magnus Sjögren 
Sigrid Walve 
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2010-03-23 
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KOMMUNSTYRELSE 
Kommunledningskontoret 
  
   
TELEFON VX 08-587 850 00 
FAX 08-587 850 00 
 
 
Handläggare: 
Henrik Berggren 
Direkt tfn: 
08-587 850 37  
 
 

 

 
 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 
 

Nämndernas verksamhetsberättelser 2009 
(VaSaRu 3) 

 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

1. godkänner nämndernas verksamhetsberättelser och 
överlämnar dem till kommunfullmäktige 

 

Ärendet i korthet 

Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och 
verksamhet totalt för kommunen samt för respektive nämnd. 
Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och 
verksamhet under året.  

 

Under 2009 har nämnderna, enligt anvisningar, lämnat 
VaSaRu-rapporter vid tre tillfällen; april, augusti och december. 
Den tredje rapporten utgör nämndens verksamhetsberättelse. 

 

I årsredovisningen presenteras en sammanfattning av 
nämndernas verksamhetsberättelser och vissa nyckeltal. De 
fullständiga verksamhetsberättelserna inklusive ekonomisk 
uppföljning och nyckeltal för respektive nämnd bifogas. 

  

Ärendets tidigare behandling 

Samtliga nämnder har antagit sin VaSaRu-rapport för tredje 
teritialet enligt nedan; 
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Nämnd Datum och paragraf 

KS  2010-02-24 § 27 

ÖN  2010-02-22 § 6 

SBN  2010-03-09 § 37 

MTM  2010-02-11 § 65 

KN  2010-01-26 § 3 

FN  2010-01-21 § 3 

BUN  2010-02-09 §5 

UN  2010-02-04 § 3 

SN  2010-02-23 § 13 

 

Kommunledningskontorets kommentar 

Kommunledningskontoret har granskat samtliga 
verksamhetsberättelser och kan konstatera att de håller en god 
kvalitet. 

År 2009 är det fjärde året som Vallentuna kommun arbetar 
enligt gällande uppföljningsmodell. Under de år som gått har 
respektive nämnd utvecklat sin rapport. Detta gör att utseendet 
och innehåll kan skilja sig åt mellan nämnderna mer än vad 
som är motiverat ur ett verksamhetsperspektiv.  

För att underlätta för kommunens förtroendevalda att orientera 
sig i materialet och för stärka koncernperpektivet kommer 
kommunledningskontoret att initiera ett arbete att se över 
nuvarande modell.  

 

 

Handlingar 

1. Nämndernas verksamhetsberättelser 2009 (VaSaRu 3) 

 
 

 
Ulf Strömstedt - Henrik Berggren 
 tf ekonomichef 
 
_______ 
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Ska expedieras till: 
Akten 
ÖN 
KN 
FN 
SBN 
MTM 
BUN 
UN 
SN 
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VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse 2009

Kommunstyrelsen
Ordförande: Örjan Lid Bruttokostnad*: 93 250 tkr

Antal ledamöter:

Förvaltningschef:

11

Ulf Strömstedt

Nettokostnad:

Budgetavvikelse 2009

61 819 tkr

15 824 tkr

Antal årsarbetare 60,5 Budgetavvikelse 2008 5 877 tkr

* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner

Andel av samtliga nämnders 
bruttokostnad

5,7%

Andel av samtliga nämnders 
nettokostnad

5,1%

Andel av nämndernas nettokostnad: 5,5 % år 2008; 5,5 % år 2007.

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 kom-
munen genom till exempel översiktsplan 
och andra strategiska planer

· att allmänt främja arbetssysselsättningen 
och näringslivets utveckling

· att förebygga arbetslöshet eller minska verk-
ningarna av arbetslöshet 

· att ansvara för flyktingfrågorna i kommunen

· att effektivisera den kommunala verksam-
heten

· att reformera det kommunala regelbeståndet

· det övergripande ansvaret för IT-verk-
samheten

· det övergripande ansvaret för informations-
verksamheten

· den övergripande policyn för kommunen 
som arbetsgivare 

Kommunstyrelsen ska verkställa och följa upp 
kommunfullmäktiges beslut samt ha uppsikt 
över nämnder och verksamheter. Kommun-
styrelsen är också kommunens centrala perso-
nalorgan med ansvar för att kommunens för-
valtningsgemensamma personalpolitik utveck-
las och efterlevs. Kommunala handikapprådet 
och Kommunala pensionärsrådet sorterar under 
kommunstyrelsen.

Årets händelser

· Kommunstyrelsen reagerade tidigt under 
året och beslutade om ett sparbeting för att 
undvika ett negativt resultat. Noggrann eko-
nomisk uppföljning har lett till att organisa-
tionen lyckats klara målet utan synbara, ne-
gativa kvalitetseffekter. Årets resultat över-
träffar kommunledningens förväntningar 
med god marginal, vilket är mycket gläd-
jande.
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· Arbetet med den nya översiktsplanen har 
fortsatt under året. Kommunfullmäktige 
kommer att kunna fatta det slutliga beslutet 
under första halvåret nästa år (2010).

· Projektet ”Vallentuna Direkt” har avslutats 
under året. Projektet har syftat till att öka in-
formation, service och medborgarnytta med 
hjälp av en ny hemsida, e-tjänster och ökade 
möjligheter till demokrati. 

· I stort sett alla kommunens verksamheter är 
nu certifierade som ”Investors in people” 
(IiP). Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
också lyckats med omcertifiering efter tre 
år.

· Kommunen hade ett uppskattat och välbe-
sökt ”öppet hus” för allmänheten i samband 
med Höstfesten i centrum.

· I medarbetarenkäten var andelen positiva till 
kommunen som arbetsgivare 76 procent, 
vilket är en ökning med en procentenhet
jämfört med föregående år. 

· Beslut om uppförande av ett nytt biblio-
tek/kulturhus i kommunalhusparken har fat-
tats.

· Kommunfullmäktiges septembersamman-
träde avhölls återigen utomhus vid Arkils 
tingstad.

· Vallentuna fortsatte att växa och antalet in-
vånare närmar sig nu 30 000.

Verksamhetsförändringar

Kommunledningskontoret har under året arbetat 
inom sin nya organisation. Den utvärdering av 
förändringen som skulle ske, har försenats på 

grund av en stor chefsomsättning inom förvalt-
ningen under året. Beslut har fattats om en för-
stärkning av kanslifunktionen.

Framtiden

Vallentuna kommer utan tvekan att fortsätta 
växa. Kommunens unika karaktär med sina na-
tur-, fritids- och kulturvärden, alldeles intill 
storstaden med dess utbud och möjligheter at-
traherar många människor.

Utmaningen består i att behålla det säregna
samtidigt som kommunen anpassar sin verk-
samhet och service till invånarnas förväntningar 
och behov.

Under de kommande åren kommer infrastruktu-
ren att förändras och anpassas till kraven på 
förbättrade kommunikationer i och med ut-
byggnad av dubbelspår på Roslagsbanan och
byggandet av Vallentuna trafikplats med den 
s.k. sociodukten. Roslagsbanans förlängning 
mot Arlanda är också ett spännande framtids-
projekt.

Kommunen måste också ta vara på det arbete 
som har genomförts i projektet Vallentuna Di-
rekt. Invånarna och näringsliv kommer att kräva 
ännu mer tillgänglighet, transparens och förenk-
lingar i sina kontakter med kommunen. Vi mås-
te därför fortsätta utvecklingen av e-tjänster och 
framför allt - vår e-förvaltning. Ju mer vi lyckas 
att utnyttja teknikens möjligheter till att minska 
administrationen, desto mer resurser frigörs för 
den operativa kärnverksamheten.

Att utnyttja Vallentunasjöns möjligheter på ett 
varsamt men målmedvetet sätt är också en väg 
att öka kommunens attraktivitet. Beslut har fat-
tats om att inrätta en arbetsgrupp för att arbeta 
med den frågan.
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Uppföljning av mål

Tillväxt och utveckling

Vision
Vallentuna kommun ska fortsätta att utvecklas 
genom hållbar ekonomisk tillväxt för att ge de 
bästa förutsättningar för kommunens invånare
till ett varierat boende, bra närings- och före-
ningsliv samt ett bevarat kulturlandskap.

Mål
· En översiktsplan ska fastställas senast januari 

2010. 
Indikator: färdig plan i januari 2010.
Ansvarig för uppföljning: planeringschef.

® Arbetet pågår!
Planeringsprocessen pågår och enligt gällande 
tidplan kommer planen att kunna fastställas 
under maj 2010.

· Kommunen ska fortsatt vara en av Sveriges 
mest företagsvänliga kommuner.
Indikator: mäts genom undersökningarna 
Stockholm Business Alliance, Svenskt När-
ingsliv och Ung Företagsamhet.
Ansvarig för uppföljning: näringslivschef.

Ö Uppfyllt!
Vallentuna kommun föll 18 placeringar från 
plats 37 till plats 55 i Svenskt Näringslivs ran-
king över bästa företagarkommuner 2009. Dock 
hade nöjdheten bland företagarna med kommu-
nens näringslivsservice ökat. I 2009 års SBA-
undersökning sjönk Vallentuna från delad första 
plats (2007) till 32:a plats. Sammanfattningsvis 
kan konstateras att Vallentuna med god margi-
nal ligger på den övre halvan av samtliga Sveri-
ges kommuner.

· Kommunens resultat ska, under en femårspe-
riod, i snitt, uppgå till minst 2 procent av den 
sammanlagda summan för skatteintäkter, ut-
jämning och generella statsbidrag.
Indikator: mäta resultatet rullande över en 
femårsperiod.
Ansvarig för uppföljning: kommuncontroller.

Ö Uppfyllt!
Resultatet uppgår till 3,1 procent och mätningen 
baseras på verkligt utfall åren 2005-2009.

· Skattekvoten (kommunens nettokostnader 
inklusive finansnetto i relation till skattein-
täkter, utjämning och generella statsbidrag) 
ska, under en femårsperiod, i snitt, uppgå till 
maximalt 98 procent.
Indikator: mäta skattekvoten rullande över 
en femårsperiod.
Ansvarig för uppföljning: kommuncontroller.

Ö Uppfyllt!
Målet är uppfyllt då skattekvoten uppgår till 
97,2 procent. Mätningen baseras på verkligt 
utfall åren 2005-2009.

· Exploateringsverksamheten ska vara självfi-
nansierad.
Indikator: mäta resultatet av exploaterings-
verksamheten i bokslutet. 
Ansvarig för uppföljning: kommuncontroller.

Ö Uppfyllt!
Det enskilda året 2009 gav ett samlat inkomst-
överskott på 3,8 mnkr. Tre exploateringsprojekt 
avslutades under året, vilket innebar en positiv 
resultatpåverkan med 4,8 mnkr. Exploaterings-
verksamheten ska över tiden vara självfinansie-
rad, vilket innebär att enskilda år kan ge över-
respektive underskott.

· Andelen medborgare som är nöjda avseende 
inflytande, tillgänglighet, service och dialog 
ska öka. 
Indikator: mäts i SCB:s undersökning.
Ansvarig för uppföljning: kommundirektör.

Ö Uppfyllt!
Medborgarenkäten har genomförts för tredje 
gången sedan 2005. Inom frågeblocket inflytan-
de har betygen för delområdena tillgänglighet
samt påverkan ökat varje år även om det över-
gripande indexbetyget för inflytande sjunkit 
mellan 2007 och 2009. Förändringen är dock 
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inte statistiskt säkerställd då skillnaderna är för 
små och frågorna delvis ändrats i sina formule-
ringar. Inom frågeblocket  kommunens verk-
samheter har delområdet bemötande-
tillgänglighet ökat till 2009.

Kommunstyrelsens egna mål

Kommunledningskontorets övergripande 
mål:

Nöjdkundindex (NKI) gällande ledning, kon-
sultation och service gentemot förvaltningar 
och förtroendevalda, ska uppgå till minst 80 
procent.

Indikator: mäts årligen genom brukarenkät.
Ansvarig för uppföljning: kommundirektör.

Ö Uppfyllt!
Undersökningen genomfördes under hösten 
2009. Resultatet av undersökningen blev så gott 
som oförändrat jämfört med föregående år. 
Nöjdkundindex visar att 90 procent är nöjda. 
Inom förvaltningen varierar resultatet mellan 76 
och 97 procent. Snittbetyget blev detsamma 
som vid 2008 års undersökning, 3,94 på en 
femgradig skala.

· Fördjupad översiktsplan för Gillinge med ny 
trafikplats ska påbörjas 2009.
Indikator: påbörjad plan under 2009.
Ansvarig för uppföljning: planeringschef.

! Ej uppfyllt
På grund av hög arbetsbelastning på kommun-
ledningskontorets och samhällsbyggnadsför-
valtningens planavdelning/enhet har påbörjan-
det av studien skjutits fram till våren 2010.

· Tillgängligheten till attraktiva arbetstillfällen 
ska öka dels genom ökat företagande, dels 
genom en förbättrad infrastruktur och kollek-
tivtrafik.
Indikator: mäts genom SCB:s medborgaren-
kät där resultatet ska förbättras.
Ansvarig för uppföljning: kommundirektör.

! Ej uppfyllt
Medborgarenkäten visar att invånarnas nöjdhet 
med arbetsmöjligheterna sjunkit marginellt 

mellan 2007 och 2009. Betyget är dock klart 
högre än 2005 samt klart högre än genomsnit-
tet för de 84 kommuner som deltagit i under-
sökningen. Antalet företag ökade med cirka 90 
och antalet anställda med cirka 260. Den 
vikande konjunkturen har betydelse för utfal-
let. Omdömet om kommunikationerna är ock-
så något sämre 2009. Ett omfattande arbete 
bedrivs tillsammans med grannkommunerna 
för att påverka SL och Vägverket att införa 
högre turtäthet och flera kommunikationsstråk. 
Bland annat kommer turtätheten på Roslags-
banans sträcka Östra station - Lindholmen att
öka 2010.

· En ökande andel av de som slutar på Team-
work ska gå till arbete eller studier.
Indikator: mäta orsak till avslut bland delta-
garna årligen.
Ansvarig för uppföljning: enhetschef arbets-
marknad.

! Ej uppfyllt
Målgruppen på arbetsmarknadsenheten (f.d. 
Teamwork) är arbetssökande i åldersgruppen 
18-65 år från olika myndigheter. Ungefär 130 
personer om året arbetsprövas.

I jämförelse med 2007 och 2008 är det en 
minskande andel som kommer ut i arbete eller 
studier. En orsak är att arbetsförmedlingens 
placeringstid har förkortats ned till en månad 
mot tidigare tre. På denna korta tid hinner en-
dast en arbetsförmågebedömning göras och 
det stöd som många deltagare skulle behöva 
för att komma i arbete reduceras därmed.

Dessutom anlitar arbetsförmedlingen andra ut-
förare enligt nationellt upphandlade avtal. Yt-
terligare en anledning är att andelen deltagare 
som står längst ifrån arbetsmarknaden har 
ökat, vilket medför längre placeringstid.

· Projektet Vallentuna Direkt ska uppnå del-
målen för 2009 enligt projektplanen. 
Indikator: mäta måluppfyllelse av de 13 in-
dikatorerna i projektbeställningen.
Ansvarig för uppföljning: verksamhetsut-
vecklare.

Ö Uppfyllt!
Projektet Vallentuna direkt avslutades vid års-
skiftet och resultat redovisas under första kvar-
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talet 2010 i projektets slutrapport. Antalet e-
tjänster är fler än förväntat men arbetet med att 
utveckla de interna processerna inom förvalt-
ningarna har inte kommit lika långt som plane-
rat. Totalt sett infrias dock förväntat resultat för 
2009. Måluppfyllelsen mäts fortlöpande 2010 
och 2011.

Den trygga kommunen 

Vision

Vallentuna ska vara en trygg och säker plats att 
leva och verka i under livets alla skeden.

Mål

· Vallentunas invånare ska uppleva kommunen 
som trygg och säker att bo och verka i.
Indikator: mäts genom SCB:s  medborgar-
undersökning där resultatet ska förbättras. 
Ansvarig för uppföljning: säkerhetssamord-
nare.

! Ej uppfyllt
I SCB:s medborgarundersökning hösten 2009 
har Vallentuna kommun som samlat betyg inom 
mätområdet Trygghet uppnått 52 i framräknat 
Nöjd-Kund-Index (NKI) . Detta är två enheter 
högre än genomsnittligt NKI-värde för samtliga 
undersökta kommuner inom aktuell storlekska-
tegori (20.000-30.000 invånare). Jämfört med 
Vallentunas betyg i närmast föregående mätning 
2007 har det dock till 2009 skett en liten minsk-
ning från dåvarande NKI 53. Förändringen är 
dock så liten att den inte är statistiskt säkerställd 
utan ligger inom felmarginalen.

· Nämnderna ska samverka kring tidiga insat-
ser för ungdomar i syfte att öka tryggheten.
Indikator: ledningsgruppen för Tryggare 
Vallentuna mäter arbetsinsatserna löpande. 
Ansvarig för uppföljning: kommundirektör.

Ö Uppfyllt!
En barn- och ungdomssamordnare med huvud-
sakliga arbetsuppgifter enligt ovan påbörjade 
sin anställning den 1 oktober. I och med detta 
har ett arbete påbörjats för att styra upp och 
strukturera arbetet inom ramen för Tryggare 

Vallentuna, allt för att effektivisera resursan-
vändningen och undvika dubbelarbete. 

Kommunstyrelsens egna mål

· Flyktingar som anländer till Vallentuna ska 
erbjudas ett introduktionsprogram med mål-
sättning att alla familjer ska bli självförsör-
jande innan introduktionstidens slut. 
Indikator: mäta andelen flyktingar som blivit 
självförsörjande inom introduktionstiden.
Ansvarig för uppföljning: enhetschef arbets-
marknad.

! Ej uppfyllt
Målsättningen är att alla vuxna arbetsföra ska 
bli självförsörjande inom introduktionstiden, 
vilken är två år (med möjlighet till förlängning 
ett år) från första folkbokföringsdatum i kom-
munen. Av nyanlända arbetsföra vuxna folk-
bokförda år 2006 är 31 procent självförsörjande 
och av nyanlända år 2007 är 7 procent självför-
sörjande. Av nyanlända under 2008-2009 är 
ännu ingen självförsörjande, dock har flera 
praktikplatser kunnat erbjudas och i nuläget 
arbetspraktiserar sju personer.

Välskött kommun med 
engagerade medarbetare

Vision

Kommunen ska upplevas som en av de mest 
attraktiva arbetsgivarna i Stockholm nordost.

Mål 

· Medarbetarindex i medarbetarenkäten ska 
öka årligen.
Indikator: mäts genom medarbetarenkäten.
Ansvarig för uppföljning: personalchef.

! Ej uppfyllt (för Vallentuna totalt)
Mätningen som genomfördes under hösten 2009 
visar att medarbetarindex har sjunkit med 0,7 
procentenheter sedan mätningen 2008. En ny 
fråga i enkäten angående jämställdhet har bi-
dragit till att resultatet har sjunkit.

Ö Uppfyllt!(för kommunledningskontoret)
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Mätningen visar att medarbetarindex för kom-
munledningskontoret har ökat med 0,6 procent-
enheter sedan föregående år. 

· Alla kommunens medarbetare ska känna till 
och arbeta efter kommunens värdegrund.
Indikator: mäts genom särskild fråga i 
medarbetarenkäten.
Ansvarig för uppföljning: personalchef.

Ö Uppfyllt!
I medarbetarundersökningen svarar 95 procent 
av kommunens anställda att man känner till 
värdegrunden och 92 procent menar att arbets-
platsen arbetar efter värdegrunden. För kom-
munledningskontoret är motsvarande siffror 98 
respektive 95 procent. Resultaten är så goda att 
målet får anses vara uppfyllt.

· Sjukfrånvaron ska successivt minska till att 
vara högst 5 procent.
Indikator: mäts genom verklig sjukfrånvaro i 
det årliga hälsobokslutet.
Ansvarig för uppföljning: personalchef.

! Ej uppfyllt (för Vallentuna totalt)
För kommunen som helhet ligger sjukfrånvaron 
på 5,8 procent vilket är en ordentlig minskning 
jämfört med 2008 då sjukfrånvaron var 7,4 pro-
cent. 

Ö Uppfyllt! (för kommunledningskontoret)
På kommunledningskontoret var sjukfrånvaron 
per den sista december 3,4 procent och därmed 
uppfyller kommunledningskontoret målet.

· Vi ska sträva mot ökad mångfald och en 
jämnare könsfördelning i den kommunala 
verksamheten.
Indikator: mäts genom årlig uppföljning ge-
nom personalservice.
Ansvarig för uppföljning: personalchef.

Ö Uppfyllt!
I december var 19 procent av de tillsvidarean-
ställda medarbetarna i kommunen män, vilket är 
en procentenhet högre än föregående år. Även 
på kommunledningskontoret ökade andelen 
män med en procentenhet till 38 procent.

· Alla kommunens verksamheter ska vara cer-
tifierade enligt IiP-standard vid 2009 års slut 

och arbeta för att behålla certifieringen.
Indikator: mäta hur många som erhållit cer-
tifikat.
Ansvarig för uppföljning: personalchef.

! Ej uppfyllt
Kommunledningskontoret IiP-certifierades i 
maj och samtliga enheter inom barn- och ung-
domsförvaltningen blev certifierade i december 
2009. Under året har även samhällsbyggnads-
förvaltningen omcertifierats. Kulturförvaltning-
en beräknas bli certifierade under 2010 och där-
efter är kommunens samtliga verksamheter 
godkända enligt IiP-standard.

· Samtliga chefer ska ha påbörjat kommunens 
ledarutvecklingsprogram senast 12 månader 
efter anställning.
Indikator: Ansvarig inom HR mäter hur 
många chefer som har påbörjat program 
inom 12 månader.
Ansvarig för uppföljning: personalchef.

Ö Uppfyllt!
Alla nyblivna chefer i Vallentuna kommun har 
erbjudits möjlighet att delta i ledarutvecklings-
program. Under tertial 3 startade 24 chefer le-
darutbildning som kommer att slutföras under 
våren 2010.

God miljö för en långsiktigt hållbar 
utveckling

Vision
Miljön i Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 
En inriktning där Vallentuna ligger i framkant 
med alternativa och innovativa energilösningar 
ska gälla i såväl planeringen för bebyggelse som 
infrastruktur. 

Kommunstyrelsens egna mål

· Ett programförslag för utveckling av
Björkby/Kyrkviken ska tas fram under 
2009. 
Indikator: färdigt programförslag i decem-
ber 2009.
Ansvarig för uppföljning: kommun- och 
marknadsutvecklare.
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® Arbetet pågår

En projektgrupp på tjänstemannanivå har arbe-
tat under våren för att skapa en grund för det 
fortsatta arbetet. Information och diskussion har 
genomförts i kommunstyrelsens arbetsutskott i 
februari där beslut fattades att genomföra en 
studie- och inspirationsresa med politiker. Stu-

dieresan genomfördes i maj till olika referens-
objekt i Stockholmsregionen. Under senhösten 
fattade kommunstyrelsen beslut om att en kon-
kret plan för området ska tas fram i syfte att 
stärka och tillgängliggöra platsen som naturskön 
upplevelse-, rekreations- och mötesplats samt 
att utreda förutsättningarna och verka för att en 
restaurang eller ett café i området etableras.

121



VERKSAMHETSMÅTT

Mått Mål Utfall 2009 Utfall 2008
Utfall           
2007

NKI per avd./funktion gällande ledning, konsultation o service gentemot förvaltn. o förtroendevalda

Ekonomiavdelningen 80% 87,0% 89,1% ..
HR-avdelningen 80% 91,7% 89,6% ..
Planeringsavdelningen 80% 81,1% .. ..
IT-avdelningen 80% 84,2% 75,2% ..
Växel/telefoni 80% 97,7% 95,2% ..
Ärende- och dokumenthantering 80% 75,6% 85,8% ..
Trygghet och säkerhet 80% 97,3% 95,9% ..
Information/kommunikation 80% 90,8% 87,9%
Vägt genomsnitt 80% 89,6% 88,0% ..

EKONOMISK UPPFÖLJNING  (Tkr)

Mått Budget
Avvikelse 

2009
Avvikelse

2008
Avvikelse 

2007
Kommunstyrelsen 53 446 8 331 1 382 542
Räddningstjänst 18 654 1 950 0 73
KSOF (Kommunstyrelsens oförutsedda) 5 543 5 543 4 495 319

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått
Utfall 
2009 Utfall 2007 Utfall 2005

Övriga 
kommuner 

2009
Resultat av Meborgarenkät okt 2009 (SCB) mätt i "nöjdindex"
Kommunen som plats att leva & bo i 65 66 64 64
Kommunens verksamhet (hela) 55 55 50 54
Medborgarnas Inflytande 39 42 41 40
Räddningstjänsten 74 75 68 76

FRAMTID/UTVECKLING
Mått Mål Uppföljning
En översiktsplan ska fastställas senast januari 2010 Pågår
Fördjupad översiktsplan för Gillinge med ny trafikplats ska påbörjas 2009 Ej uppfyllt
Projektet Vallentuna Direkt ska uppnå delmålen för 2009 enligt projektplanen Uppfyllt
Ett programförslag för utveckling av Björkby/Kyrkviken ska tas fram under 2009 Pågår

MEDARBETARE

Mått Mål Utfall 2009 Utfall 2008
Utfall       
2007

Medarbetarenkäten, andel positiva svar
Genomsnitt totalt 84% 82% 82% 84%
Kommunen som arbetsgivare 91% 87% 90% 91%
Sjukfrånvaro 5,0% 3,5% 4,8% 5,3%
Könsfördelning, Andel Män 50% 38% 37% 42%

Verksamhetsberättelse
Kommunstyrelsen

2009
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2

Överförmyndarnämnden
Ordförande: Stig Alexandersson Bruttokostnad*: 1 931 tkr

Antal ledamöter:

Nämndsekreterare:

6

Ann-Charlotte Zetterberg

Nettokostnad:

Budgetavvikelse 2009:

1 864 tkr

165 tkr

Antal årsarbetare: 2 Budgetavvikelse 2008: 59 tkr
* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner

Andel av samtliga nämnders
bruttokostnad

0,12%

Andel av samtliga nämnders
nettokostnad

0,15%

Andel av nämndernas nettokostnad: 0,13 % år 2008 och år 2007.

Överförmyndarnämndens
uppgift är:
Att enligt reglerna i föräldrabalken utöva tillsyn över
förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

 Särskilt tillse att huvudmannens tillgångar an-
vänds för hans eller hennes nytta.

 Tillgångar är placerade så att det finns tillräcklig
trygghet för dess bestånd och ger skälig avkast-
ning.

 Vara en garanti mot rättsförluster.
 Årligen fastställa storleken av gode mannens

eller förvaltarens arvode som i de flesta fall be-
talas av huvudmannens tillgångar. I de fall där
huvudmannens tillgångar eller inkomster under-
stiger 2, 65 procent av basbeloppet betalas
arvodet av kommunen.

 Nämnden har vidare att årligen pröva fortsatt
behov av förvaltare i de fall sådant förordnande
finns.

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

Årets händelser i urval
 Nämnden har hållit tolv protokollförda samman-

träden under året.
 Under året har totalt 236 årsräkningar granskats,

däri ingår även slut-och delårsräkningar. De
skärpta krav som nämnden har ställt vid gransk-
ningen har medfört att andelen fel har minskat
till 12 procent jämfört med 40 procent föregåen-
de år.

 Insatserna under hösten 2008 för att engagera
fler gode män har resulterat i att tillgången på
gode män numera är god.

 Länsstyrelsen gjorde tillsyn i april 2009.

Verksamhetsförändringar
Överförmyndarnämnden har sedan starten den 1
januari 2007 arbetat hårt med att skapa struktur och
rutiner för verksamheten. Under året har arbetet med
att få ordning på det äldre materialet från åren 1990-
2006 prioriterats. Detta kommer att fortsätta under
kommande år tills allt är genomgånget. Länsstyrel-
sen genomförde sitt årliga tillsynsbesök i början av
april och fortsätter att följa arbetet både vad avser
den löpande verksamheten och det äldre materialet.
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Överförmyndarnämnden har stora förhoppningar på
effektiviseringar av främst hemsidan med informa-
tion till allmänheten och andra myndigheter men
även när det gäller effektivisering av databehand-
lingssystem som används. De satsningar som nämn-
den har gjort har inte kunnat genomföras fullt ut
beroende på arbetsanhopning på både kommunika-
tions- och IT-avdelningen. Denna punkt kvarstår
därför som ett prioriterat mål under kommande
verksamhetsår.

Framtiden
Befolkningen i Vallentuna kommun ökar vilket ock-
så påverkar överförmyndarnämndens verksamhet.
Det medför ökade insatser i form av gode män och
förvaltare, vilka kan ha behov av stöd och utbildning
i sin verksamhet. Länsstyrelsen, Justitieombuds-
mannen och Riksrevisionsverket  har uppmärksam-
mat verksamhetsområdet i stort och deras arbete
följs med stort intresse av överförmyndarnämnden.

Uppföljning av mål
Tillväxt och utveckling

Vision
Vallentuna kommun ska fortsätta att utvecklas
genom hållbar ekonomisk tillväxt för att ge de
bästa förutsättningar för kommunens invånare
till ett varierat boende, bra närings- och före-
ningsliv samt ett bevarat kulturlandskap.

Överförmyndarnämndens egna mål

 En ny och förbättrad hemsida ska publiceras
under 2009.
Indikator: färdig hemsida december 2009.
Ansvarig för uppföljning: nämndsekreterare.

 Arbetet pågår!
Målet är delvis uppfyllt. Arbete pågår med att
lägga ut blanketter i form av ifyllbara s.k. pdf-
filer på hemsidan.

Den trygga kommunen

Vision
Vallentuna ska vara en trygg och säker plats att
leva och verka i under livets alla skeden.

Överförmyndarnämndens egna mål
 Alla årsräkningar ska vara granskade före

1 juli.
Indikator: mäts via ärendehanteringssyste-
met.
Ansvarig för uppföljning: nämndsekreterare.

! Ej uppfyllt

Alla årsräkningar var granskade per den 31 au-
gusti. Förseningen beror på vakanser inom ad-
ministrationen.

 Andelen kompletta årsräkningar ska årligen
förbättras.
Indikator: mäts via ärendehanteringssyste-
met.
Ansvarig för uppföljning: nämndsekreterare.

 Uppfyllt!
Andelen kompletta årsräkningar i år var 90 pro-
cent att jämföras med 60 procent år 2008.

 Handläggningen av ett ärende ska ha påbör-
jats inom 14 dagar från det att det inkom till
förvaltningen, semesterperioden undantaget.
Indikator: mäts via ärendehanteringssyste-
met.
Ansvarig för uppföljning: nämndsekreterare.

 Uppfyllt!
Rutin är upprättad och följs.
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Uppföljning av ekonomi
Driftsbudget

Verksamhetsblock Budget Bokslut Budget Bokslut
2009 2009 % 2008 2008 %

TOTALT, TKR  (Netto) * 2 029 1 864 92% 165 1 590 1 531 96%

Överförmyndarnämnden, kostnader K 2 029 1 931 95% 98 1 590 1 531 96%
varav entreprenader och köp av verksamhet K 0 1 .. -1 0 0 ..
varav konsulttjänster K 30 41 138% -11 8 31 392%
varav fast arvode t förtroendevalda K 60 59 98% 1 56 56 100%
varav sammanträdesersättning t förtroendevalda K 35 23 65% 12 26 31 119%
varav månadslön K 700 607 87% 93 546 531 97%
varav timlön K 0 54 .. -54 0 0 ..
varav ersättning för övertid, fyllnadstid o d K 0 8 .. -8 0 2 ..
varav uppdragstagare K 500 415 83% 85 504 366 73%
varav löner ej arbetad tid K 10 35 354% -25 0 15 ..
varav kostnadsersättningar K 60 54 91% 6 10 38 380%
varav sociala avgifter K 462 432 93% 30 356 360 101%
varav personalsociala kostnader K 59 43 73% 16 10 18 183%
varav lokalhyror K 29 29 100% 0 27 28 105%
varav förbrukningsvaror och förbrukningsmaterial K 6 24 396% -18 5 6 124%
varav kontorsmaterial och trycksaker K 3 5 151% -2 2 2 107%
varav diverse främmande tjänster K 30 54 181% -24 15 16 103%
varav tele-, IT-kommunikation och postbefordran K 40 33 82% 7 25 26 102%
varav transporter och resor K 0 11 .. -11 0 1 ..
varav representation K 0 0 .. 0 0 0 ..
varav annonser, reklam, information K 5 0 0% 5 0 4 ..
varav diverse kostnader K 0 4 .. -4 0 0 ..
Överförmyndarnämnden, intäkter I 0 -68 .. 68 0 0 ..

N 2 029 1 864 92% 165 1 590 1 531 96%

* K=Kostnad I=Intäkt

Avvikelse
mot budget

Avvikelseanalys av nyckeltal och driftsbudget
Av budgeten för 2009 förbrukades 92 procent och överskottet på 165 tkr beror främst på de vakanser som har
förekommit på den administrativa tjänst som sedan årsskiftet 2008/2009 ska vara 100 %.

Överförmyndarnämnden klarade besparingsuppdraget om en procent av årsbudgeten som kommunfullmäktige
beslutade om i juni.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Elwe Nilsson  (m) Bruttokostnad*: 238 194 tkr

Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: Olle Wallin

Nettokostnad:
Budgetavvikelse 2009

35 762 tkr
1 933 tkr

Antal årsarbetare 87,3 Budgetavvikelse 2008 1 366 tkr

* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner

Andel av samtliga nämnders
bruttokostnad

14,7%

Andel av samtliga nämnders
nettokostnad

3,0%

Andel av nämndernas nettokostnad, 3,4% år 2008, 3,3% år 2007

Samhällsbyggnadsnämndens
uppgift är att
 fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och

byggväsendet, undantaget översiktsplaneringen
samt bevaka byggnadsverksamheten enligt plan-
och bygglagen (PBL),

 vara planerande och verkställande organ avse-
ende mark- och exploateringsverksamheten,

 vara planerande och verkställande organ för
kommunens lokalförsörjning och ,

 vara planerande och verkställande organ för
kommunens avfallshantering, kommunal
väghållning, parker och allmänna platser.

Årets händelser
 Framtagande av upphandlingsunderlag för Val-

lentuna trafikplats påbörjades av Vägverket i
samarbete med kommunen och SL under augus-
ti. Enligt upprättad tidplan ska byggandet påbör-
jas efter sommaren 2010.

 Projektering för nytt bibliotek/kulturhus i Val-
lentuna centrum har pågått under året. Byggstart

beräknas ske i april 2010,

 Utbyggnaden av Vallentuna IP med bland annat
nya bollplaner, omklädningsrum och läktare fär-
digställdes under året.

 Överenskommelse har träffats med Stockholms
stad om förvärv av cirka 1170 ha mark.

 Ny taxa enligt PBL antogs.

 Tillbyggnad av Korallens vårdboende med 35
lägenheter färdigställdes under året.

 Ombyggnad av Väsbygården påbörjades under
november.

 I kvarteret Tegelbruket påbörjade Seniorgården
byggnation av 36 lägenheter för seniorboende.

 Samhällsbyggnadsförvaltningen klarade i no-
vember som första förvaltning i kommunen en
omcertifiering enligt Investors in People (IiP).
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Framtiden
Vallentuna kommun påverkas starkt av det rådande
goda konjunkturläget och Stockholmsregionens
tillväxt. Vallentuna uppvisar dock en stark lokal
bostadsmarknad. Byggföretagen har senarelagt
byggstarten för några projekt i Vallentuna men efter
en viss nedgång under 2008-2009 förväntas efterfrå-
gan på bostäder i Vallentuna vara fortsatt god under
perioden 2010-2012. Planeringsberedskapen är in-
riktad på en nyproduktion av ca 330 bostäder under
åren 2010-2016. Utbyggnaden av centrala Vallentu-
na i linje med upprättat planprogram kommer att
påbörjas under perioden 2010-2012. Vägverket på-

började projekteringen för utbyggnad av Vallentuna
trafikplats i maj 2009 med planerad byggstart sep-
tember/oktober 2010. Efterfrågan på mark för före-
tagsetableringar har avtagit och förväntas vara låg
under periodens början. Detaljplanering för utbygg-
nad av Okvista och Karby arbetsplatsområden ska
genomföras under perioden. Befolkningstillväxten
medför också ett behov av förskole- och skollokaler
under perioden. För att tillgodose det ökade behovet
av vårdbostäder för äldre ska bland annat en om-
byggnad av Väsbygården ske.
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Investeringsbeskrivningar

Vallentuna Trafikplats
Projektet omfattar utgifter för upprättande av arbets-
plan, järnvägsplan och detaljplan inför byggande av
en planskild korsning mellan Roslagsbanan och
Angarnsvägen/Väsbyvägen med en 360 m lång järn-
vägsbro, nya cirkulationsplatser och en överdäck-
ning mellan kyrkan och centrum. I projektet ingår
utredningar avseende alternativa utföranden, avtal
mellan kommunen, SL och Vägverket,
myndighetstillstånd och avtal med berörda
fastighetsägare. Projektet omfattar även vidare
utgifter för delar som kommunen åtagit sig i enlighet
med avtal som upprättats.

I länsplanen för regional transportinfrastruktur finns
100 miljoner kr som en statlig del under år 2009-
2012 till byggandet. Kostnaden för projektet är cirka
231 miljoner kr, varav kommunens del är ca 100
miljoner kr i 2009 års penningvärde. Vägverket, SL
och Vallentuna kommun har i ett genomförandeavtal
reglerat kostnadsansvaret mellan parterna. I en
avsiktsförklaring träffad mellan Vallentuna kommun
och Vägverket accepterar kommunen att förskottera
100 miljoner kr. Denna avsiktsförklaring baseras på
att objektet Vallentuna Centrum, väg 268 ingår i
länsplanen från samt att byggstart sker under år
2010 och att statliga medel anslås samma år.

 Detaljplanen för Vallentuna trafikplats
godkändes av Vallentuna kommun i december
2008. Erforderliga avtal avseende finansiering
har träffats. Planen har godkänds av
kommunfullmäktige. Järnvägsplanen fastställdes
under 2009. Arbetsplanen färdigställs våren
2010.

 Vägverket region Stockholm leder arbetet med
upphandling och byggande av trafikplatsen.
Projketering av trafikplatsen har på börjats och
förfråganingsunderlag ska vara färdigt till maj
2010.

 Inledande arbeten med att förvärva fastigheter
och mark för projektets genomförande är i stort
sett avklarat. En mycket väsentlig fråga inom
projektet är ledningsomläggningar som krävs för
projektets genomförande. Ledningsinnehavarna,
kommunen och vägverket måste innan
ledningsomläggningen påbörjas, träffa en
överenskommelse om flyttning/nyläggning av
ledningarna.

 Aktuell tidpunkt för igångsättande av arbetet
beräknas till hösten 2010 men kommunen
verkar för ett igångsättande under våren 2010.

Trafiksäkerhetsåtgärder
Följande prioriterade trafiksäkerhetsåtgärder för år
2009 beslutades i SBN i mars:

 Trafikplan 2015/2030, (1 300 tkr)
 Lokallinje 2009, nya busshpl m m, (2 500

tkr)
 Lindholmen, gc-åtgärder, (3 000 tkr)
 Ormstaskolan, trafiksäkerhetsåtg,(600 tkr)
 Trafikföreskrifter, översyn, omskrivning

och införande i RDT, (400 tkr)

Trafikplan 2015/2030
Trafikplanearbetet fortskrider, underlag inför
åtgärdsplaneringen har tagits fram. Trafikplanen
beräknas beslutas våren/sommaren 2010.

Lokallinje 2009, nya busshlp m m
De nya busshållplatserna för lokallinje 664 är
byggda. Linjen trafikeras med halvtimmestrafik och
går mellan Uthamra och Vallentuna centrum.

Lindholmen GC-åtgärder
Gång- och cykelvägen mellan Kulla och
Trädgårdsvägen är till stor del klar, till våren
kommer det sista asfaltlagret att läggas på. Den nya
gångförbindelsen till idrottsplatsen i norra
Lindholmen är projekterad. I vår kommer en
arkeologisk förundersökning att genomföras för att
se om det krävs ett eventuellt omhändertagande av
kulturhistoriska värden. Ny gångpassage vid
korsningen Lindholmsvägen/Humlevägen har
försenats på grund av att Vägverket har ändrat sig
gällande utformningen. Diskussioner pågår för att få
till en bra lösning.

Ormstaskolan
Ormstaskolan har fått en ombyggd parkeringsplats
och en avlämningsslinga, så kallad kiss n´ride.
Antalet cykelställ har utökats. En
timglasbusshållplats är byggd på Ormstavägen som
trafikeras av både skolbussen och numera även linje
660.

Trafikföreskrifter, översyn, omskrivning och
införande av RDT
RDT står för den rikstäckande databasen för
trafiksäkerhetsföreskrifter. Projektet innefattar
översyn, omskrivning och införande av
trafikföreskrifter i databasen. Införandet måste vara
klart innan den 1 juli 2010. De föreskrifter som inte
är införda innan det datumet upphör att gälla.
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Resultatenheter inom SBN
TuFa Tunafastigheter
Ventilationsåtgärder/Energibesparing
För att förbättra ventilationen i kommunens
fastigheter, samt för att utföra energibesparande
åtgärder sker investering i ventilationsanläggningar
och energibesparande åtgärder med i genomsnitt 3
mnkr per år under perioden.

Ventilationsåtgärder:
Endast en anläggning kvarstår, detta är Kårstaskolan
som planeras att utföras tidigast 2011 i samband
med en större renovering av ventilationssystemet.

Energibesparande åtgärder:
Under 2009 har bl a följande åtgärder utförts:
Konvertering från oljeeldning till värmepump
Gustav Vasaskolan.
Konvertering från eluppvärmning till värmepump
Bällsta elevhem.
Konvertering från oljeeldning till värmepump
Lindvägen 1.
Installation av energisnål belysning i klassrum
Kårstaskolan.
Konvertering från direktverkande el till fjärrvärme
Kantarellens förskola.
Förbättrade belysningsstyrningar för in- och
utvändig belysning på flera ställen.

Utöver detta utförs årligen ett flertal projekt inom
Tunafastigheters underhållsbudget som till
varierande del är energibesparande.

Korallen, tillbyggnad av 32 vårdbostäder
Tillbyggnad av 32 stycken vårdbostäder med
tillhörande gemensamhetslokaler, personallokaler
och serviceutrymmen har färdigställts.

Bibliotek/kulturhus i
kommunalhusparken
Färdigprojekteringen för en generalentreprenad-
upphandling har genomförts under året. Anbuds-
räkning pågår med sikte på byggstart i slutet av april
2010. Verksamhetsstart planeras till augusti 2012.

Lovisedalsskolan, tillbyggnad för F-9
Utökning till F-9- organisation.
Ramprojektering för en totalentreprenad-
upphandling har genomförts under året.
Anbudsräkning pågår med sikte på byggstart i juni
2010 och med etappvis inflyttning fram till
höstterminen 2012.

Väsbygården
Ombyggnad av Väsbygården till gruppboende.
Ombyggnaden berör totalt 56 stycken lägenheter i
åtta grupper med tillhörande gemensamhets-

utrymmen. Ombyggnationen är uppdelad i två
etapper och etapp 1 pågår. Etapp 1 är planerad att
vara klar augusti 2010, därefter påbörjas etapp 2.

Ombyggnad kök Ekebyskolan
Projektering av en ombyggnad av Ekebyskolans kök
har genomförts. För projektet har anvisats 4,27
miljoner kronor. Byggstart planeras i samråd med
barn- och ungdomsförvaltningen till våren eller
hösten 2010. Upphandling pågår, ombyggnad är
planerad att starta i april för att vara färdigställd i
augusti.

Utredning ombyggnad kök
Ormstaskolan
Medel har anvisats för en utredning av
ombyggnadsbehovet för Ormstaskolans kök.
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Målsättning

VERKSAMHETSMÅTT

Mått Mål Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007
Vägdrift
Vägskötsel omfattande barmarks-och vinterunderhåll, offentlig
belysning och akuta underhållsarbeten:
Vägar inklusive gångbanor tkr/km 91,8 83,0 73,8
Separata gång- och cykelvägar tkr/km 37,4 34,0 31,1
Planerat underhåll omfattande beläggningsunderhåll,
offentlig belysning reinvesteringar och brounderhåll
Vägar inklusive gångbanor tkr/km 14,1 25,0 25,2
Separata gång- och cykelvägar tkr/km 0,0 10,0 10,6
Vägar inklusive gångbanor km 103,6 100,2 99,6
Separata gång- och cykelvägar km 50,7 49,5 48,1
Övertagna vägar inklusive gångbanor km 3,4 0,6 0,0
Övertagna separata gång-och cykelvägar km 1,2 1,4 0,4
Bygglov
Bygglov villa m planavgift (genomsnitt/kr) 29 106 29 106 29 106
Kostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten 79% 100% 103%
Antal beviljade bygglov/bygganmälan 338 355 330
Antal förhansbesked 40 45 76
Exploateringsverksamhet
Planlagd yta i arbetsplatsområden m² (kommunägd) 0 0 80 000 38 000
Antal m² såld tomtmark i arbetsplatsområden 19 000 0 -42 000 120 600
Bostadsbyggnadsprogram/antal bostäder byggstart 300 150 200 250/250
Antal antagna detaljplaner 5 4 5 1
Antal planremisser 22 9 13 14
Lokalförsörjning-/förvaltning Budget
Planerat underhåll av byggnader kr/m² BRA 100 104 78 95
Förvaltningskostnad TuFa, kr/m² BRA 440* 443 412 415
Energiförbrukning för uppvärmning, kWh/m² BRA
 graddagkorrigerad förbrukning 118,9 114,4 119,9 122,7
 verklig förbrukning 107,7 105,0 110,9
(se separat bilaga, graddagskorrigerad och verklig förbrukning.)

* Förvaltningskostnad exkl. kapitaltjänst kostnad för inhyrdalokaler och städkostnader

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr

Avvikelse mot budget Budget
Avvikelse

2009
Avvikelse200

8 Avvikelse 2007
SBN exkl/resultatenheter 37 824 -220 1 128 2 173
Tunafastigheter inkl. städverksamheten 0 2 153 739 2 555
Avfallshantering 0 129 396 -229

MEDBORGARE/BRUKARE
Mått Mål Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007
Kundenkät TuFa (skala 1-5) 3,8 3,7 3,6 37,0
80% av kunderna ska vara nöjda med bygglovshanteringen80% 68%
Antal överklagan gällande detaljplaner 0 0 0 0

Mått/Medborgarundersökning Nöjd-Medborgar-
Index (NMI)

Jämförels
e samtliga
kommune

Vallentuna
kommun

2009

Vallentuna
kommun

2007
Vallentuna

kommun 2005
Verksamhetens betygsindex för Vallentuna och för samtliga
 kommuner, medelvärdet redovisas. 100 högsta värde i  betygsindex
Nöjdhet med kommunala gator och vägar 51 55 53 50
Nöjdhet med kommunala gång och cykelvägar 53 53 54 52
Nöjdhet med renhållningen 64 65 64 61

MEDARBETARE
Mått Mål Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007
Medarbetarenkät, andel positiva svar 80% 86% 85% 79%
Positiva till ledarskapet 80% 78% 82% 70%
Positiva till SBF:s effektivitet 80% 80% 80% 70%
Positiva till kompetensutveckling 80% 83% 79% 76%
*Definitioner av de olika mätområdena finns med som bilaga

Verksamhetsberättelse
Samhällsbyggnadsnämnden

 2009
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Målsättning

Styrkort för vägverksamheten

VERKSAMHETSMÅTT

Mått 2009 2008 2007
Vägdrift
Vägskötsel omfattande barmarks-och vinterunderhåll, offentlig
belysning och akuta underhållsarbeten:
Vägar inklusive gångbanor tkr/km 91,8 83,0 73,8
Separata gång- och cykelvägar tkr/km 37,4 34,0 31,1
Planerat underhåll omfattande beläggningsunderhåll,
offentlig belysning reinvesteringar och brounderhåll
Vägar inklusive gångbanor tkr/km 14,1 25,0 25,2
Separata gång- och cykelvägar tkr/km 0,0 10,0 10,6
Mått 2009 2008 2007
Vägar inklusive gångbanor km 103,6 100,2 99,6
Separata gång- och cykelvägar km 50,7 49,5 48,1
Övertagna vägar inklusive gångbanor km 3,4 0,6 0,0
Övertagan separata gång-och cykelvägar km 1,2 1,4 0,4

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr

Prognos
Budget

2009 Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007
Väghållning 19 183 19 330 19 577 16 919

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått/Medborgarundersökning Nöjd-Medborgar-
Index (NMI)

Jämförels
e samtliga
kommune

Vallentuna
kommun

2009

Vallentuna
kommun

2007

Vallentuna
kommun

2005
Verksamhetens betygsindex för Vallentuna och för samtliga
 kommuner, medelvärdet redovisas. 100 högsta värde i  betygsindex
Nöjdhet med kommunala gator och vägar 51 55 53 50
Nöjdhet med kommunala gång och cykelvägar 53 53 54 52

*Definitioner av de olika mätområdena finns med som bilaga

Verksamhetsberättelse
Samhällsbyggnadsnämnden

 2009

Kommentar till resultat:
Verksamheten ger ett underskott på ca 150 tkr. Vintern 2008/2009 var väglaget mycket
halt under nästan hela perioden vilket  ökade kostnaderna för sandning och saltning.
Under sommaren har flera arbeten utförts för att kommat tillrätta med eftersatt underhåll
vad gäller diken och igensatta dagvattenbrunnar. För att få budget i balans har har
neddragnignar gjorts på det planerade underhållet för både vägbeläggning och offentlig
belysning.

Kommentarer till styrtal:
För att styrningen av kommunens väghållning skall bli tydligare har behovet av medel
fördelats i två huvudgrupper. Dels i vägskötsel, som ur kostnadssynpunkt endast
marginellt kan påverkas och dels i planerat underhåll där den årliga kostnaden lättare kan
ändras.
Beläggningsarbeten har inte att kunnat utföras enligt plan under 2009  vilket syns tydligt i
resultatet för mått- talen gällande beläggningsarbeten på vägar, gång- och cykelbanor.
Under hösten 2009 genomfördes en medborgarundersökning.Medborgarundersökningen
genomförs varannat år. Under definitionen medborgare/brukare redovisas nöjdheten med
kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar. Utfallet för Vallentunas del är över medel
i betygsindex för gator och vägar och medel för gång-och cykelvägar. Positivt är att
Vallentuna ligger generellt högre än medeltalet för samtliga kommuner.
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Målsättning

Styrkort för exploateringsverksamhet

VERKSAMHETSMÅTT

Mått Mål Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007
Planlagd yta i arbetsplatsområden m² (kommunägd) 0 0 80 000 38 000
Antal m² såld tomtmark i arbetsplatsområden 19 000 0 -42 000 120 600
Bostadsbyggnadsprogram/ antal bostäder byggstart 300 150 200 250/250
Antal antagna detaljplaner 5 4 5 1
Antal planremisser 22 9 13 14

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr Utfall Utfall Utfall
Budget 2009 2008 2007

Bostadsområden        inkomster 41 235 26 056 20 863 30 130
Bostadsområden        utgifter -28 087 -20 530 -23 616 -47 803
Totalt 13 148 5 526 -2 753 -17 673
Arbetsplatsområden   inkomster 11 082 203 11 010 32 301
Arbetsplatsområden   utgifter -9 150 -1 879 -4 368 -3 410
Totalt 1 932 -1 675 6 642 28 891

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått Mål Utfall 2009 Utfall  2008 Utfall  2007
Antal överklagan gällande detaljplaner 0 2 0 2

*Definitioner av de olika mätområdena finns med som bilaga

Verksamhetsberättelse
Samhällsbyggnadsnämnden

 2009

Kommentar till verksamhetsmått:
Inga arbetsplatsområden har planlagts under året. Det finns endast ett fåtal tomter för
arbetsplatser tillgängliga för försäljning. Dessa finns i Fågelsången.
Antal bostäder som är klara för byggstart är färre än planerat främst p.g.a. avvaktan hos
exploatörerna som beror på lågkonunkturen.
Vakanser avseende exploateringsinjörer har funnits under året, vilket har hanterats främst
genom konsultstöd. Nyanställning har skett under senare delen av hösten.

Kommentar till ekonomisk uppföljning:
Exploateringsverksamheten ger ett överskott på ca 4 Mkr för året.
De största utgifterna avser investeringar i infrastruktur i centrala Vallentuna. De största
intäkterna avser exploateringen i Tegelbruket.
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Målsättning

Styrkort för bygglovsverksamheten

VERKSAMHETSMÅTT

Mått Prognos Utall 2009 Utfall 2008
Utfall
2007

Bygglov villa m planavgift (genomsnitt/kr) 29 106 29 106 29 106 29 106
Kostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten, % 90% 79% 100% 103%
Antal beviljade bygglov/bygganmälan 320 338 355 330
Antal förhandsbesked 40 40 45 76

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr

Bygglov och tillsyn Budget Utfall 2009 Utfall 2008
Utfall
2007

Kostnader 2 210 3 195 2 836 2 581
Intäkter -2 300 -2 533 -2 833 -2 671
Netto -90 662 3 -90

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått Mål Utfall 2009
80 % av kunderna ska vara nöjda med bygglovshanteringen80% 68%

*Definitioner av de olika mätområdena finns som bilaga

Verksamhetsberättelse
Samhällsbyggnadsnämnden

 2009

Kommentar till utfall:
Bygglov och inspektioner - verksamheten bygglov ger ett underskott på cirka 660 tkr det
beror på att antalet ärenden varit högre än tidigare år och att bygglovshandläggare
därför har lagt all tillgänglig tid på handläggning av ärenden. Trots detta har det stora
antalet ärenden resulterat i längre handläggningstider. Intäkterna för bygglov har ökat
men detta har inte motsvarat kostnaderna för den extratid som har lagts på
handläggningen.
Under slutet av 2008 samt i början av 2009 var ärendeingången per månad lägre än
under tidigare år  beroende på konjunkturläget. Under resten av året har
ärendeingången varit hög. Sammanlagt har över 500 ärenden inkommit. Detta bedöms
bero på möjligheten att göra sk. ROT-avdrag  och det låga ränteläget.
Under ordinarie handläggares föräldraledighet anställdes en vikarie i april men vikarien
saknade tidigare erfarenhet som handläggare.
Det har även nyrekryterats inom administrationen vid pensionsavgång.
Under året har arbete med processkartläggning av arbetsrutiner pågått. Detta arbete är
ännu inte avslutat men syftet är att effektivisera och systematisera arbetet.
Målsättningen är att upprätthålla god servicenivå till företag och allmänhet.
Kommentarer till styrtal:
I budget är en fördelning av administrativa kostnader (löner osv) utlagd för att kunna
följa upp dels hur mycket verksamheterna kostar och dels kunna se hur stor
kostnadstäckningsgraden är för de verksamheter som kan finansieras med avgifter .
Kostnadstäckningsgraden når inte uppsatt mål, intäkterna för bygglov har i och för sig
ökat men detta har inte motsvarat kostnaderna för den extratid som har lagts på
handläggningen. En kundenkät har genomförts under hösten 2009, resultatet blev att
 68 % av kunderna är nöjda med bygglovshanteringen, vilket inte når målet på 80%.
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Målsättning

Styrkort för verksamheten lokalförsörjning-/förvaltning

VERKSAMHETSMÅTT

Mått Mål Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007
Lokalförsörjning-/förvaltning
Planerat underhåll av byggnader kr/m² BRA 100 104 78 95
Förvaltningskostnad TuFa, kr/m² BRA 440* 443 412* 415*
Energiförbrukning för uppvärmning, kWh/m² BRA
 graddagkorrigerad förbrukning 118,9 114,4 119,0 122,7
 verklig förbrukning 107,7 105,0 110,9
(se separat bilaga, graddagskorrigerad och verklig förbrukning)

* Förvaltningskostnad exkl. kapitaltjänst kostnad för inhyrdalokaler och städkostnader
EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr,  prognos

Tunafastigheter inkl. städverksamheten Budget Utfall 2009  Utfall 2008  Utfall 2007
Kostnader 162 295 162 155 159 123 146 517
Intäkter -162 295 -164 308 -157 061 -144 702

0 -2 153 2 062 1 815

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått Mål Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007
Kundenkät TuFa 3,8 3,7 3,6 3,7
*Definitioner av de olika mätområdena finns med som bilaga

Verksamhetsberättelse
Samhällsbyggnadsnämnden

 2009

Kommentar till resultat för resultatenheten TunaFastigheter:
Resultatet för TunaFastigheter visar att verksamheterna ger ett överskott på 2 153 tkr.
Orsaken är främst lägre mediaförbrukning beroende på att 2009 varit varmare än ett
normalår och resultat av genomförda energibesparingsåtgärder. Detta tillsammans ger
ett överskott på ca 1700 tkr. Kostnaderna för fastighetsförsäkring och försäkringsskador
blev lägre än budget med ca 900 tkr. Som en följd av de lägre kostnaderna har det
planerade underhållet kunnat öka med ca 1700 tkr mot budget.Ökade
kapitaltjänstkostnader för friköpta bostadsrätter har försämrat resultat med ca 450 tkr
mot budget.
 TuFa städ ger ett överskott på ca 900 tkr, varav minskade kostnader på ca 480 tkr till
följd av en effektivare resursplanering. Under större delen av året har även två
arbetsledartjänster varit vakanta vilket har minskat lönekostnaderna. Utökade kontrakt
har även ökat intäkterna med ca 400 tkr.

Kommentarer till styrtal:
Mycket positivt är att den graddagskorrigerade energiförbrukningen för uppvärmning
minskat med nästan 4%.
Övriga styrtal visar endast marginella förändringar mot uppsatta mål.
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Målsättning

Styrkort för verksamheten avfallshantering

VERKSAMHETSMÅTT

Mått Mål Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007
Kostnad kr per hushåll (småhus o flerbostadshus) 2113 2113 1883
Insamlat avfall till behandling (ton)
Hushållsavfall till förbränning 6700 6701 6533
Grovavfall till förbränning 2200 2591 2588
Gröna linjen (organiskt avfall) 160 149 96
Farligt avfall från miljöstationer 10 14,3 11,8
Trädgårdsavfall från småhusabonnenter 200 182 172

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr,

Avfallshantering Budget
Utfall
2009

Utfall
2008

Utfall
2007

Kostnader 17 400 17 150 16 497 14 636
Intäkter -17 400 -17 279 -17 484 -15 261
Netto 0 -129 -987 -625

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått/Medborgarundersökning Nöjd-Medborgar-
Index (NMI)

Jämförels
e samtliga
kommune

Vallentuna
kommun

2009

Vallentuna
kommun

2007

Vallentuna
kommun

2005
Verksamhetens betygsindex för Vallentuna och för samtliga
 kommuner, medelvärdet redovisas. 100 högsta värde i  betygsindex
Nöjdhet med renhållningen 64 65 64 61

*Definitioner av de olika mätområdena finnsmed som bilaga

Verksamhetsberättelse
Samhällsbyggnadsnämnden

 2009
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Kommentar till resultat  för resultatenheten avfallshantering:
Resultatenheten Avfallshantering ökar sitt överskott med 129 tkr. Totalt överskott från
tidigare år blir 1 512 tkr. Minskade kostnader beror framförallt på minskade avfallsmängder
samt överföring av ”prisrabatt”, cirka 230 tkr som förvaltats av entreprenören Ragn-Sells
under 2007-2008. Entreprenörspriserna har indexuppräknats med ca 3%. Intäkterna har
inte förändrats då renhållningstaxan hålls oförändrad under 2009-2010.
Verksamheten har under året arbetat fram en ny avfallsplan 2009-2020. Nya föreskrifter
om avfallshanteringen antogs av kommunfullmäktige för att gälla från år 2010. Alla
miljöstationer har rustats upp under året samt att en ny station i Kårsta har tillkommit. I en "
Håll Sverige rent" kampanj deltog 25 stycken lantbrukare för en "Giftfri miljö i lantbruk". Alla
företag i kommunen har fått en broschyr om hur man hanterar farligt avfall i företag. Ett
antal e-tjänster inom avfallsområdet är nu i funktion på vallentuna kommuns hemsida.
Kommentarer till styrtal:
Ca 230 kg hushållsavfall per invånare lämnas i soppåsen och cirka 175 kg på
återvinningscentralen. Av avfallet på återvinningscentralen återvinns ca 37%, 53% blir el
och värme och 10% läggs på tippen. Andel matavfall från restauranger, storkök och butiker
som återvinns genom biologisk behandling har ökat pga fler abonnenter. Mängder
grovavfall har dock minskat vilket gör att behandlingskostnaderna blir lägre.
Under hösten 2009 genomfördes en plockanalays av hushållsavfall. Ett ton kärlavfall från i
flerbostadshus och småhus analyserades på SÖRABs anläggning i Löt. Ca 40 % av det
brännbara avfallet som slängs i soppåsen består av matavfallet och 30 % av förpackningar.
Positivt är dock att endast 0,2 % av det farliga avfallet hittats i soppåsen.
Under hösten 2009 genomfördes en medborgarundersökning. Under definitionen
medborgare/brukare redovisas nöjdheten med renhållningen. Positivt är att Vallentuna
ligger generellt högre än medeltalet för samtliga kommuner och att resultatet har förbättrats
från föregående mätning.
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Uppföljning av ekonomi
Driftsbudget

Målsättning
Verksamhetsblock 2009 2009 2008
SBN exkl resultatenheter Budget Bokslut % Avvikelse

mot
budget

Bokslut %

TOTALT * 37 824 38 044 101% -220 36 792
Samhällsbyggnadsnämnden K 440 339 77% 101 392 79%
(arvoden) N 440 339 77% 101 392 79%

Förvaltningsgemensam K 22 314 23 244 104% -930 21 491 77%
administration I -16 440 -16 733 102% 293 -15 978 86%
(Löner,hyra, telefon, datorer etc) N 5 874 6 511 111% -637 5 513 57%

Fysisk planering K 325 540 166% -215 541 129%
I -375 -1 117 298% 742 -516 114%
N -50 -577 1154% 527 25 73%

Bygglov och inspektioner K 2 210 3 195 145% -985 2 837 83%
I -2 300 -2 533 110% 233 -2 834 102%
N -90 662 -735% -752 3 -31%

Kart- o mätverksamhet K 3 210 3 209 100% 1 2 161 78%
I -1 270 -1 788 141% 518 -1 364 95%
N 1 940 1 421 73% 519 797 53%

Markreserv K 1 549 1 413 91% 136 1 435 71%
I -1 300 -1 355 104% 55 -1 467 94%
N 249 59 24% 190 -32 -50%

GIS-verksamheten K 1 520 1 215 80% 305 1 645 63%
I 0% 0 0%
N 1 520 1 215 80% 305 1 645 63%

Väghållning K 19 233 19 333 101% -100 19 822 81%
I -50 -3 5% -47 -245 491%
N 19 183 19 330 101% -147 19 577 80%

Parkverksamheten K 4 994 5 226 105% -232 5 839 95%
I -100 -132 132% 32 -208 150%
N 4 894 5 094 104% -200 5 631 94%

Miljöskydd & naturvård K 2 430 1 928 79% 502 1 927 77%
I -871 -587 67% -284 -556 52%
N 1 559 1 341 86% 218 1 371 95%

Inspektioner med mera K 1 825 1 232 68% 593 2 385 96%
Livsmedel,  hälsoskydd I -910 -824 91% -86 -941 77%

N 915 408 45% 507 1 444 117%

Bostäder, avgifter och underhåll K 12 115 12 045 99% 70 11 682 85%
I -13 600 -13 040 96% -560 -13 068 83%
N -1 485 -995 67% -490 -1 386 68%

Bostadsanpassning K 1 860 1 695 91% 165 941 53%
N 1 860 1 695 91% 165 941 53%

Exploatering övrigt K 1 015 1 541 152% -526 871 16%
N 1 015 1 541 152% -526 871 16%

* K=Kostnad I=Intäkt
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Avvikelse analys av driftsbudget:
Det samlade resultatet för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter exklusive resultatenheter är
ett underskott på 220 tkr.

Resultat specificerat på följande verksamheter:
Resultatet för verksamheten förvaltningsgemensam administration  ger ett underskott på
cirka 640 tkr. En post i budget där det var svårt att nå uppsatta mål är fördelning av tid och därmed
överföring av timkostnader till investerings- och exploateringsprojekt. Tillstor del beror detta på att
handläggare saknas då det fortfarande är svårrekryterat inom vissa yrkeskategorier, och att nyanställd
personal kan inte debitera timmar på projekt i den utsträckning som upptagits i budget. Underskottet för
överföring av kostnader på projekt blev 2024 tkr. Överlag så har förvaltningen tilltagit
försiktighetsåtgärder under året för administrativa inköp och konferenser med mera för att få budget i
balans, administrativa kostnader ger ett överskott på 520 tkr.  Kostnaderna för personal blev lägre än
budget detta på grund av sjukskrivningar och vakanser, totalt överskott för personalkostnader blev 900
tkr.
Kart o mätverksamheten - ger ett överskott på cirka  500 tkr. Det är främst de intäkter som inte är
myndighetsutövning som har ökat det vill säga husutsättning, lägeskontroll och övriga mätuppdrag.
Privatpersoner och företag har i en större utsträckning valt att anlita kommunen i stället för en privat aktör
inom området vilket ses som mycket positivt.
Fysisk planering - ger ett överskott på cirka 530 tkr. Överskottet kommer från planavgifter som tagits ut
inom vissa områden för de som fått beviljat bygglov.
Bygglov och inspektioner -  verksamheten bygglov ger ett underskott på cirka 660 tkr det beror på att
antalet ärenden varit högre än tidigare år och att bygglovshandläggare därför har lagt all tillgänglig tid på
handläggning av ärenden. Trots detta har det stora antalet ärenden resulterat i längre
handläggningstider. Intäkterna för bygglov har ökat men detta har inte motsvarat kostnaderna för den
extratid som har lagts på handläggningen.
Markreserven ger ett överskott på 190 tkr, det är  kostnader för el, vatten, och olja som blev lägre än
budget.
Verksamheten GIS - ger ett överskott på cirka  300 tkr, det beror på att handläggare har lagt tid på kart
och mätverksamheten varför vissa projekt inte har blivit genomförda inom GIS verksamheten 2009.
Väghållning  -verksamheten ger ett underskott på ca 150 tkr. Vintern 2008/2009 var väglaget mycket
halt under nästan hela perioden vilket ökade kostnaderna för sandning och saltning. Under sommaren
har flera arbeten utförts för att kommat tillrätta med eftersatt underhåll vad gäller diken och igensatta
dagvattenbrunnar. För att få budget i balans har har neddragnignar gjorts på det planerade underhållet
för både vägbeläggning och offentlig belysning.
Parkverksamheten - ger ett underskott på 200 tkr. Nya övertagna objekt/ytor från exploateringen kräver
i början stora skötselåtgärder vilket inte fanns utrymme för i budget. För att upprätthålla standarden på
färdiga ytor till exempel återplantering vid skadegörelser och så vidare kräver utrymme i budget vilket inte
har funnits för året. För att hålla budget har inte åtgärder gjorts enligt planerat inom skogsvården, trots
det blev det ett underskott för verksamheten.
Miljöskydd, naturvård, inspektioner- sammantaget ger verksamheterna ett överskott på ca 720 tkr
vilket till stor del beror på längre sjukskrivning och vakanser under året.
Verksamheten Bostäder ger ett underskott på 490 tkr, underskottet beror främst på att fördelade
kostnader för personal har varit för lågt budgeterat, avvikelsen mot budget blev 250 tkr. Både akut och
planerat underhåll har ett underskott på totalt 240 tkr, då kostsamma renoveringar har utförts i vissa
lägenheter.
Övrig exploatering - inom övrig exploatering hanteras ärenden som inte kan härledas och debitera ett
exploateringsprojekt. Under året har handläggare hanterat ärenden som belastat verksamheten och
resultatet blev ett underskott på ca 530 tkr.
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Kommentarer till styrtal väghållning:
För att styrningen av kommunens väghållning skall bli tydligare har behovet av medel fördelats i två
huvudgrupper. Dels i vägskötsel, som ur kostnadssynpunkt endast marginellt kan påverkas och dels i
planerat underhåll där den årliga kostnaden lättare kan ändras.
Beläggningsarbeten har inte att kunnat utföras enligt plan under 2009  vilket syns tydligt i resultatet för
mått- talen gällande beläggningsarbeten på vägar, gång- och cykelbanor.
Under hösten 2009 genomfördes en medborgarundersökning.Medborgarundersökningen genomförs
varannat år. Under definitionen medborgare/brukare redovisas nöjdheten med kommunala gator, vägar,
gång- och cykelvägar. Utfallet för Vallentunas del är över medel i betygsindex för gator och vägar och
medel för gång-och cykelvägar. Positivt är att Vallentuna ligger generellt högre än medeltalet för
samtliga kommuner.
Kommentarer till styrtal exploatering:
Inga arbetsplatsområden har planlagts under året. Det finns endast ett fåtal tomter för arbetsplatser
tillgängliga för försäljning. Dessa finns i Fågelsången.
Antal bostäder som är klara för byggstart är färre än planerat främst p.g.a. avvaktan hos exploatörerna
som beror på lågkonunkturen.
Vakanser avseende exploateringsinjörer har funnits under året, vilket har hanterats främst genom
konsultstöd. Nyanställning har skett under senare delen av hösten
Kommentarer till styrtal bygglovsverksamheten:
I budget är en fördelning av administrativa kostnader (löner osv) utlagd för att kunna följa upp dels hur
mycket verksamheterna kostar och dels kunna se hur stor kostnadstäckningsgraden är för de
verksamheter som kan finansieras med avgifter . Kostnadstäckningsgraden når inte uppsatt mål,
intäkterna för bygglov har i och för sig  ökat men detta har inte motsvarat kostnaderna för den extratid
som har lagts på handläggningen. En kundenkät har genomförts under hösten 2009, resultatet blev att
68 % av kunderna är nöjda med bygglovshanteringen, vilket inte når målet på 80%.
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Uppföljning av ekonomi
Driftsbudget

Målsättning
Verksamhetsblock 2009 2009 2 008
Resultatenheter Budget Bokslut % Avvikelse

mot
budget

Bokslut %

TOTALT * 0 -2 153 2 153 2 457
TuFa - administrativa kostn. K 5 373 5 080 95% 293 5 506 80%
Löner,hyra, telefon, datorer etc I -75 -75 100% 0 -75 83%

N 5 298 5 005 94% 293 5 431 80%

Parkeringsverksamhet K 225 189 84% 36 167 51%
I -550 -538 98% -12 -620 130%
N -325 -349 107% 24 -453 209%

Drift-grupp, personalkostnader K 3 570 3 236 91% 334 3 017 75%
Intern fördelning I -1 700 -1 337 79% -363 -1 240 60%

N 1 870 1 899 102% -29 1 777 89%

Bygg-grupp, personalkostnader K 2 082 2 004 96% 78 1 966 72%
Intern fördelning I -900 -740 82% -160 -859 71%

N 1 182 1 264 107% -82 1 107 72%

Egna, hyrda och K 137 195 137 892 101% -697 134 348 85%
bostadsfastigheter I -145 220 -146 983 101% 1 763 -139 582 87%

N -8 025 -9 091 113% 1 066 -5 234 124%
TuFa städ,
Personalkostnader,material, maskiner K 13 850 13 373 97% 477 13 623 84%
Interna intäkter via städavtal I -13 850 -14 269 103% 419 -14 376 88%

N 0 -896 ######### 896 -753 114%

TuFa städ- konferensservice K 345 381 111% -36 495
I -345 -367 106% 22 -309
N 0 14 -14 186

Totalt TuFa Städ 0 -882 882 -567

Totalt TuFa 0 -2 153 2 153 2 061

Avfallshantering K 17 400 17 279 99% 121 17 880 75%
I -17 400 -17 279 99% -121 -17 484 93%
N 0 0 ######### 0 396 -658%

Överskott att föraöver till 2010 Ö 1 383 129 1 512

* K=Kostnad I=Intäkt
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Kommentar till resultat för resultatenheten TunaFastigheter:
Resultatet för TunaFastigheter visar att verksamheterna ger ett överskott på 2 153 tkr. Orsaken är främst
lägre mediaförbrukning beroende på att 2009 varit varmare än ett normalår och resultat av genomförda
energibesparingsåtgärder. Detta tillsammans ger ett överskott på ca 1700 tkr. Kostnaderna för
fastighetsförsäkring och försäkringsskador  blev lägre än budget med ca 900 tkr. Som en följd av de lägre
kostnaderna har det planerade underhållet kunnat öka med ca 1700 tkr mot budget. Ökade
kapitaltjänstkostnader för friköpta bostadsrätter har försämrat resultat med ca 450 tkr mot budget.
 TuFa städ ger ett överskott på cirka 900 tkr, varav minskade kostnader på ca 480 tkr till följd av en
effektivare resursplanering. Under större delen av året har även två arbetsledartjänster varit vakanta vilket
har minskat lönekostnaderna. Utökade kontrakt har även ökat intäkterna med ca 400 tkr.

Kommentarer till styrtal:
Mycket positivt är att den graddagskorrigerade energiförbrukningen för uppvärmning minskat med nästan
4%.
Övriga styrtal visar endast marginella förändringar mot uppsatta mål.

Kommentar till resultat  för resultatenheten avfallshantering:
Resultatenheten Avfallshantering ökar sitt överskott med 129 tkr. Totalt överskott från tidigare år blir 1 512
tkr. Minskade kostnader beror framförallt på minskade avfallsmängder samt överföring av ”prisrabatt”, ca
230 tkr som förvaltats av entreprenören Ragn-Sells under 2007-2008. Entreprenörspriserna har
indexuppräknats med ca 3%. Intäkterna har inte förändrats då renhållningstaxan hålls oförändrad under
2009-2010.
Kommentarer till styrtal:
Ca 230 kg hushållsavfall per invånare lämnas i soppåsen och cirka 175 kg på återvinningscentralen. Av
avfallet på återvinningscentralen återvinns ca 37%, 53% blir el och värme och 10% läggs på tippen. Andel
matavfall från restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling har ökat pga
fler abonnenter. Mängder grovavfall har dock minskat vilket gör att behandlingskostnaderna blir lägre.

Under hösten 2009 genomfördes en plockanalays av hushållsavfall. Ett ton kärlavfall från i flerbostadshus
och småhus analyserades på SÖRABs anläggning i Löt. Ca 40 % av det brännbara avfallet som slängs i
soppåsen består av matavfallet och 30 % av förpackningar. Positivt är dock att endast 0,2 % av det farliga
avfallet hittats i soppåsen.
Under hösten 2009 genomfördes en medborgarundersökning. Under definitionen medborgare/brukare
redovisas nöjdheten med renhållningen. Positivt är att Vallentuna ligger generellt högre än medeltalet för
samtliga kommuner och att resultatet har förbättrats från föregående mätning.
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Samhällsbyggnadsnämnden VaSaRu-rapport bokslut 2009

 Personal

Mått Målsättning Helår 2009 Helår 2008 Helår 2007

Antal anställda 88 86 91
Antal årsarbetare 87,3 84,3 88,7
Medelålder (år) 47,6 48,6 48,2
Andel män 42% 41% 38%
Personalomsättning % 9,3% 23,0% 17,8%
Medellön (tkr) 27,9 26,1 23,8
Medianlön (tkr) 26,3 24,6 22,0

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:
Andel sjukdgr som avser de som är
sjuka 60 dgr eller mer 72,4% 68,6% 61,3%

Sjukfrånvaro fördelad på kön
Män 10,4% 9,6% 5,4%
Kvinnor 6,5% 8,5% 8,5%

Sjukfrånvaro fördelad på ålder
29 år och yngre 7,0% 10,5% 10,9%
30 - 49 år 5,3% 7,6% 3,7%
50 år och äldre 10,3% 10,3% 11,5%

Samtliga 5,0% 8,0% 9,0% 7,3%

Vård av barn (VAB) 2009 (Antal personer (17) som tagit ut tillfällig föräldrapenning en eller flera ggr under året.)
Män - 5 29%
Kvinnor - 12 71%

Föräldraledighet 2009 (Antal personer (8) som tagit ut föräldraledighet en eller flera ggr under året.)
Män - 3 38%
Kvinnor - 5 62%

2009 2008 2007
Medarbetarenkät - andel som svarat positivt vad gäller:
Ledarskap 80% 78% 82% 70%
Arbetstillfredsställelse 92% 87% 86%
Kompetensutveckling 80% 83% 79% 76%
Delaktighet 84% 82% 75%
Effektivitet 80% 80% 80% 70%
Kundorientering 88% 88% 85%
Arbetsmiljö 81% 81% 77%
Jämställdhet* 77% 86% 80%
Kränkande  särbehandling 98% 100% 95%
Medarbetarenkät, andel pos.svar** 86% 85% 79%
Kommunen som arbetsgivare 96% 91% 86%

*Uppdelat på två områden från och med 2007
**Siffran tas med som samlat mått på rapporten

Kommentarer till personalredovisning
Under året har personalomsättningen inte varit så hög som tidigare år och nästan alla befattningar är
bemannade med ordinarie personal. Rekrytering pågår för återbesättning av en vakant befattning på
kontoret som installationsingenjör. Konkurrensen om viss teknisk personal är stor i regionen. Särskilda
lönesatsningar på aktuell grupp har gjorts vid 2009 års lönerevision vilket innebär att löneutvecklingen är
fortsatt god inom gruppen. Viktigt är nu att bibehålla den goda arbetsmiljön som finns för att personalen ska
ges goda förutsättningar för att göra ett bra jobb och trivas. Sjukfrånvaron har minskat något totalt sedan
under året.  Andelen långtidssjuka är fortsatt hög.  I medarbetarenkäten 2009 visade talen för
arbetsbelastning höga värden och måste beaktas vid arbetsplanering.
Nyrekryteringar har påverkat medelåldern som fortsätter att sjunka.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Myndighetsnämnden för teknik och miljö

Uppföljning av övergripande- och nämndens mål Verksamhetsberättelse 2009

Område Mål Mål Nämnd Status Kommentar

Tillväxt och utveckling En översiktsplan ska fastställas senast januari 2010 Övergripande mål SBN  Arbetet pågår, !
Samråd genomfördes den 7 januari till 4 mars 2009. Beslut om utställning togs av KS
den 9 november. Utställning genomförs den 30 november 2009 till 1 februari 2010.
Översiktsplanen beräknas antas i juni 2010.

Tillväxt och utveckling Kommunen ska fortsatt vara en av Sveriges mest företagsvänliga
kommuner

Övergripande mål SBN  Arbetet pågår, !
Samarbete sker mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret
för att ge stöd till näringsidkare i kommunen.

Tillväxt och utveckling Exploateringsverksamheten ska vara självfinansierad Övergripande mål SBN  Arbetet pågår, !
Exploateringsverksamheten beräknas under perioden vara självfinansierad.

Tillväxt och utveckling Andelen medborgare som är nöjda avseende inflytande,
tillgänglighet, service och dialog ska öka

Övergripande mål SBN  Arbetet pågår, !
Hemsidan har utvecklats under året och nya digitala formulär har skapats.

Tillväxt och utveckling Kommunens kulturmiljöer och naturvärden ska bli mer tillgängliga
för besökare genom bättre skyltning och information

Övergripande mål SBN  Arbetet pågår, !
Nya skyltar håller på att tas fram till Björkby-kyrkviken.

Tillväxt och utveckling Detaljplan ska tas fram för Vallentuna centrum som medger en
utveckling av butiks- och kontorslokaler samt torg- och gatumiljöer
och vara klar för antagande 2009. Upprättat gestaltningsprogram
ska inarbetas i planen

Nämndens mål SBN  Arbetet pågår, !
Under 2009 har förvaltningen arbetat med detaljplan för Vallentuna centrum.
Plansamråd har genomförts. Ett antal utredningar och skisser på ny bebyggelse har
tagits fram. Detaljplanen omfattar utbyggnad av kommersiella lokaler i tärningen,
Torghuset och Tunahuset. Bostäder planeras i övervåningarna på utbyggnaderna av
Tärningen. Till detaljplanen hör ett gestaltningsprogram. Detaljplan kommer att antas
vid halvårsskiftet 2010/2011.

Tillväxt och utveckling Detaljplan för Okvista 4 ska vara klar för antagande 2009 varefter
infrastrukturen ska byggas ut under perioden

Nämndens mål SBN !       Ej uppfyllt!
Detaljplan för Okvista 4 var utställd från den 15 december 2008 till den 26 januari
2009. Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2009 § 18 att arbetet skulle
avbrytas i avvaktan på nytt direktiv från kommunstyrelsen.

Tillväxt och utveckling Program för utformning och skötsel av kommunens skogar, park-
och naturmiljöer ska tas fram under 2009

Nämndens mål SBN  Arbetet pågår, !
Arbetet med framtagandet av ett parkprogram för Vallentuna kommun är påbörjat
2009 och kommer att färdigställas under 2010. Program för natur- och skogsmiljöer
får avvakta till 2010 med anledning av köpet av Stockholms stad mark.

Tillväxt och utveckling Minst 1,5% av den asfalterade vägytan ska beläggas årligen Nämndens mål SBN !       Ej uppfyllt!
Målet är inte uppfyllt. För att inte underskottet skulle bli så stort då vinterväghållning
översteg budget har beläggningsarbeten inte kunnat uföras enligt plan.

Tillväxt och utveckling Nöjd medborgarindex enligt SCB undersökning för kommunala
gator, vägar gång och cykelvägar ska öka vid varje mättillfälle
under perioden

Nämndens mål SBN  Uppfyllt/Slutfört!
Medborgundersökning genomfördes 2009, nöjdhet för gator och vägar har ökat mot
föregående mätning.

Tillväxt och utveckling E-tjänster ska vara utvecklade för minst 4 servieområden inom
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområden senast
2010

Nämndens mål SBN  Arbetet pågår, !
I samband med lanseringen av den nya webbsidan för kommunen så har arbete
pågått och pågår med att skapa nya e-tjänster på hemsidan. Främst gäller det
avfallshantering och miljöenheten.Utveckling av e-tjänster för vägverksamheten och
för planer pågår.

Tillväxt och utveckling Sommarblomsterutsmyckningar ska finnas i torgmiljöer Nämndens mål SBN  Uppfyllt/Slutfört!

Tillväxt och utveckling Varje år ska kundnöjdheten hos brukarna av kommunens
verksamhetslokaler mätas med målet genomsnittlig kundnöjdhet
på 4 på en 5- gradig skala

Nämndens mål SBN  Uppfyllt/Slutfört!
Årets enkät har genomförts och gett snittresultatet 3,7 på en 5-gradig skala..

Tillväxt och utveckling 80% av kunderna ska vara nöjda med bygglovshanteringen Nämndens mål SBN !       Ej uppfyllt!
Enkät har genomförts under hösten 2009, resultatet blev att 68% av kunderna var
nöjda med bygglovshanteringen.

Tillväxt och utveckling I bygglovsprövningen ska gestaltningsfrågor beaktas och
redovisas i beslutsunderlaget

Nämndens mål SBN  Arbetet pågår, !
Fyra ärenden har hanterats vid nämndsammanträden under året.

Tillväxt och utveckling Tjänstedeklarationer ska tas fram senast 2010 för hantering av
anmälningar/ansökningar om värmepumpar och enskilda avlopp. I
deklarationerna ska det framgå handläggningstid, kostnader samt
krav på anmälningar/ansökningar

Nämndens mål MTM  Arbetet pågår, !
Enheten har påbörjat processkartläggning och rutinbeskrivning för de aktuella
ärendetyperna. Detta blir underlag för tjänstedeklarationerna.

Tillväxt och utveckling Det ska tas fram 2 e-tjänster under perioden Nämndens mål MTM  Arbetet pågår, !
Enheten har påbörjat processkartläggning och rutinbeskrivning för de aktuella
ärendetyperna. Detta blir underlag för möjliga e-tjänster.

Den trygga kommunen Vallentunas invånare ska uppleva kommunen som trygg och säker
kommun att bo och verka i

Övergripande mål SBN  Arbetet pågår, !
Förberedelser pågår för att bilda ett lokalt brottförebyggande råd i kommunen. I
november månad utfördes en särskild s k  trygghetsvandring som arrangerades för
ungdomar.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Myndighetsnämnden för teknik och miljö

Uppföljning av övergripande- och nämndens mål Verksamhetsberättelse 2009

Område Mål Mål Nämnd Status Kommentar

Den trygga kommunen Säkra skolvägar ska prioriteras Övergripande mål SBN  Arbetet pågår, !
Parkeringsplatsen vid Lilla Valhall, Ormstaskolan har byggts om och en "Kiss and
ride"- runda har anlagts.  Målningsarbeten av övergångsställen har utförts i närheten
av skolor och förskolor. Ett pågående arbete med trafikplanen kommer att vara till
stor nytta för att resursplanera åtgärder.

Den trygga kommunen Tillgängligheten för funktionshindrade till bostäder, arbetsplatser,
service och verksamheter ska öka med sikte på att uppfylla de
nationella målen

Övergripande mål SBN  Arbetet pågår, !
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar en handläggare med bostadsanpassing
dvs hjälpa funktionshindrade att anpassa bostaden efter behov. Information om regler
kring enkelt avhjälpta hinder har skickats ut till ägare av publikalokaler.
Bygglovshandläggarna tar alltid hänsyn till tillgänglighetskraven i bygglovsprövningen.

Den trygga kommunen Nöjd medborgarindex enligt SCB undersökning för trygghet ska
öka vid varje mättillfälle under perioden

Nämndens mål SBN !       Ej uppfyllt!
I Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning hösten 2009 har Vallentuna
kommun som samlat betyg inom mätområdet Trygghet uppnått 52 i framräknat Nöjd-
Kund-Index (NKI) . Detta är två enheter högre än genomsnittligt NKI-värde för
samtliga undersökta kommuner inom aktuell storlekskategori (20.000-30.000
invånare). Jämfört med Vallentunas betyg i närmast föregående mätning 2007 har det
dock till 2009 skett en liten minskning från dåvarande NKI 53. Förändringen är dock
så liten att den inte är statistiskt säkerställd utan ligger inom felmarginalen.

Den trygga kommunen Fastighetsägare med publika lokaler ska informeras om reglerna
kring enkelt avhjälpta hinder

Nämndens mål SBN

 Uppfyllt

Informationsmaterial är framtaget och utskick har skett till fastighetsägare

Den trygga kommunen En plan för åtgärder av enkelt avhjälpta hinder på allmän
platsmark tas fram under 2009

Nämndens mål SBN  Arbetet pågår, !
Inventering av allmän platsmark med enkelt avhjälpta hinder är beställd.

Den trygga kommunen Trafikplan för Vallentuna kommun ska vara klar under 2009 Nämndens mål SBN !       Ej uppfyllt!
Beroende på att tjänsten som trafikplanerare ännu ej är tillsatt kunde inte trafikplanen
färdigställas under  2009. Trafikplanen beräknas bli klar runt halvårsskiftet 2010.

Välskött kommun med
engagerade anställda

Medarbetarindex i medarbetarenkäten ska öka årligen Övergripande mål SBN

 Uppfyllt

Resultatet är positivt och något bättre än tidigare år.

Välskött kommun med
engagerade anställda

Alla kommunens medarbetare ska känna till och arbeta efter
kommunens värdegrund

Övergripande mål SBN  Arbetet pågår, !
Värdegrunden hålls levande genom att den aktualiseras inom enheter vid
gemensamma och enskilda möten.

Välskött kommun med
engagerade anställda

Sjukfrånvaron ska sucessivt minska till att vara högst 5% Övergripande mål SBN !       Ej uppfyllt!
Trenden är positiv men målet är inte uppnått.

Välskött kommun med
engagerade anställda

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

Övergripande mål SBN  Arbetet pågår, !
Beaktas vid rekrytering.

Välskött kommun med
engagerade anställda

Alla kommunens verksamheter ska vara certifierade enligt Iip-
standard vid 2009 års slut och arbeta för att behålla certifieringen

Övergripande mål SBN

 Uppfyllt

Förvaltningen var första förvaltning att klara omcertifiering i november 2009.

Välskött kommun med
engagerade anställda

Samtliga chefer i kommunen ska ha påbörjat
ledarutvecklingsprogrammet senast 12 månader efter anställning

Övergripande mål SBN

 Uppfyllt

Nya kurser ska starta och bevakning sker  att alla nya chefer anmäls.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Myndighetsnämnden för teknik och miljö

Uppföljning av övergripande- och nämndens mål Verksamhetsberättelse 2009

Område Mål Mål Nämnd Status Kommentar

Välskött kommun med
engagerade anställda

Minst 80% av de anställda inom samhällsbyggnadsförvaltningen
ska i medarbetarenkäten positivt bedöma ledarskap,
kompetensutveckling och verksamhetens effektivitet

Nämndens mål SBN

 Uppfyllt

I årets enkät uppgick andelen positiva kompetensutveckling till 83% till effetktivitet
80% och till ledarskap 78%.

Välskött kommun med
engagerade anställda

Arbetstid ska redovisas per verksamhet Nämndens mål SBN

 Uppfyllt

Uppföljning har gjorts av fördelningen av arbetade timmar i "Platina Tid" på olika
verksamheter och därefter har justeringar gjorts i bokföringen.

Välskött kommun med
engagerade anställda

En kartläggning av sjukfrånvaron inom förvaltningen ska
genomföras under 2009

Nämndens mål SBN

 Uppfyllt

Statistik över sjukfrånvaro har framtagits och analyserats. Redovisning har lämnats till
nämnden.

Välskött kommun med
engagerade anställda

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska klara en omcertifiering enligt
Iip under 2009

Nämndens mål SBN

 Uppfyllt

Förvaltningen var första förvaltning att klara omcertifierades under november.

God miljö för en långsiktigt
hållbar utveckling

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

Övergripande mål SBN, MTM  Arbetet pågår, !
En förslag till projektplan och ett förslag till budget  finns framtagen. Beslut om budget
fattas i  februari 2010. När beslut är taget fortsätter arbetet med lokala miljömålen.
Målet är ett formulerat miljöprogram till  2011

God miljö för en långsiktigt
hållbar utveckling

Vattenkvaliteten i Vallentunasjön ska förbättras så att siktdjupet
överstiger 1,0 meter 2010

Övergripande mål SBN, MTM  Arbetet pågår, !
Ett provfiske har utförts och utvärderats. Försöket gick bra.  Trålningen startar enligt
plan våren 2010.

God miljö för en långsiktigt
hållbar utveckling

I detaljplanerna för en våtmarkspark vid Vallentunasjön och för
bostadsbebyggelse i Tingvalla ska inarbetas utrymme för ett
gångstråk runt Vallentunasjön

Nämndens mål SBN  Arbetet pågår, !
Arbete pågår.

God miljö för en långsiktigt
hållbar utveckling

Energiförbrukningen för uppvärmning/m² skall minska under
perioden

Nämndens mål SBN  Arbetet pågår, !
Detta arbete pågår kontinuerligt. Den graddagskorrigerad energiförbrukning för
uppvärmning har minskat med ca 4% för 2009.

God miljö för en långsiktigt
hållbar utveckling

Renheten på avfallet som förbränns ska öka genom riktad
information till kommuninvånarna om vad som är farligt avfall och
var det ska lämnas in.

Nämndens mål SBN  Arbetet pågår, !
Detta arbete pågår kontinuerligt. Alla miljöstationer har rustats upp och en miljöstation
som tidigare var stängd har nu öppnats på nytt. Total finns det 5 st miljöstationer för
farligt avfall. I december 2009 fick 900 företagare en broschyr om hantering av farligt
avfall.

God miljö för en långsiktigt
hållbar utveckling

Nya riktlinjer för avfallshanteringen vid nybyggnation/ombyggnation
av fastigheter ska tas fram. Inriktningen ska vara att flera
återvinningsstationer och så kallade fastighetsnära lösningar ska
etableras för förpackningsavfall

Nämndens mål SBN  Arbetet pågår, !
Grundläggande rekomendationer finns nu i gällande föreskrifter om avfallshantering,
bilaga 4. En station som varit stängd har öppnats på nytt år 2009.

God miljö för en långsiktigt
hållbar utveckling

Nämnden ska bedriva en aktiv tillsyn för att minska belastning av
näringsämnen och föroreningar i kommunens sjöar och vattendrag
genom tillsyn av verksamhetsutövare och enskilda avlopp

Nämndens mål MTM  Arbetet pågår, !
Tillsyn med avseende på lantbrukens gödselhantering har genomförts. Flera
lantbruk/hästgårdar kvarstår dock. Tillsyn av befintliga enskilda avloppsanläggningar
har påbörjats.

God miljö för en långsiktigt
hållbar utveckling

Nämnden ska delta aktivt i arbetet med att ta fram lokala miljömål
för Vallentuna kommun

Nämndens mål MTM  Arbetet pågår, !
En förslag till projektplan och ett förslag till budget  finns framtagen. När beslut är
taget fortsätter arbetet med lokala miljömålen. Målet är ett formulerat miljöprogram till
sommaren 2010.

God miljö för en långsiktigt
hållbar utveckling

Verksamhetsutövare som betalar årlig kontroll-/tillsynsavgifter ska
besökas enligt plan

Nämndens mål MTM  Arbetet pågår, !
Kontrollen av livsmedelsobjekt har genomförts, dock ej fullständigt eftersom en tjänst
var vakant under ett halvår. Miljöskyddstillsyn genomfördes i mycket begränsad
omfattning. Årlig avgift för miljötillsyn betalades endast av de som fick tillsyn under
året.

God miljö för en långsiktigt
hållbar utveckling

Tillsynen ska prioriteras utifrån riskvärdering av verksamheterna Nämndens mål MTM  Arbetet pågår, !
Då den nya taxan enligt MB antogs sent under året kunde ingen riskvärdering
genomföras. Livsmedelskontrollen sker utifrån riskvärdering.

God miljö för en långsiktigt
hållbar utveckling

Under perioden ska en inventering och klassificering av nedlagda
deponier genomföras

Nämndens mål MTM !       Ej uppfyllt!
Inga aktiviteter planerade under 2009.

God miljö för en långsiktigt
hållbar utveckling

Tillsyn ska göras på 10% av äldre, befintliga avlopp per år Nämndens mål MTM  Arbetet pågår, !
 Tillsyn av befintliga enskilda avloppsanläggningar har påbörjats.

149



VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse 2009

Myndighetsnämnden för teknik och miljö
Ordförande: Lars Filipoff (m) Bruttokostnad*: 197 tkr

Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: Olle Wallin

Nettokostnad:

Budgetavvikelse 2009

197 tkr

103 tkr

Budgetavvikelse 2008 -5 tkr

* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner

Andel av samtliga nämnders
bruttokostnad

0,01%

Andel av samtliga nämnders
nettokostnad

0,02%

Andel av nämndernas nettokostnad 0,02 % år 2008; 0,02 % år 2002

Myndighetsnämnden för teknik och
miljös uppgift är
 att fullgöra kommunens myndighetsutövning

enligt gällande lagstiftning för miljö- och hälso-
skyddsområdet och besluta om bygglov vid
kommunens egna anläggningar

Årets händelser
 En handläggare som ska arbeta med tillsyn av

enskilda avlopp har anställts och påbörjat sitt
arbete.

 Nämnden har, som remissinstans, deltagit i om-
prövning av Sörabs avfallsanläggning i Löt och
prövningen av nytt värmeverk i Okvista.

 Deltagit i socialstyrelsens riksprojekt angående
”hygien i förskolan”.

 En nya taxa enligt Miljöbalken, som möjliggör
riskklassning, har tagits fram.

Framtiden
Under 2010 kommer samtliga tillsynsobjekt inom
miljöskydds- och hälsoskyddsområdena att riskklas-
sas med stöd av den nya taxan enligt miljöbalken.

Riskklassningen, och därmed också årsavgifterna,
för kontrollobjekten inom livsmedelsområdet kom-
mer att revideras utifrån genomförda kontroller.

Tillsynen av enskilda avloppsanläggningar kommer
åtminstone delvis bedrivas inom Naturvårdsverkets
riksprojekt ”Små avlopp – ingen skitsak”.

Tillsynen kommer att bedrivas utifrån den tillsyns-
plan som antas av nämnden i början av året.
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VERKSAMHETSMÅTT

Mått
Utfall
2009

Utfall
2008

Utfall
2007

Utfall
2006

Verksamhet
Antal

tillsynsobjekt
Antal
besök

Antal
besök

Miljöskydd, U-anläggningar, varav besökta anges i % 84 20 st 4 st 13% 20%
Miljöskydd,C-anläggningar, varav besökta anges i % 47 15 st 10 st 23% 20%
Hälsoskydd, varav besökta anges i % 156 53 st 15 st 10% 30%
Livsmedel, varav besökta anges i % 123 96 st 85 st 49% 12%
Avlopp,(äldre) befintliga, inspekterade anges i % 2253 48 st 0 st 0% 8%
Avlopp, tillkommande, inspekterade anges i % 50 54 st 54 st 150% 80%
Totalt antal ärenden  (t om ) 728 682 809 800
* varav avslutade 347 317 335 400
* varav klagomålsärenden 35 66 61 85

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr

Mått
Budget

2009
Utfall
2009

Utfall
2008

Utfall
2007

Myndighetsnämnden för teknik o miljö (arvoden) 300 197 205 267

Verksamheter nedan redovisas som information, budget lyder under SBN
Miljöskydd  Personal och administration Kostnader 2000 1 441 1 818 1 561
                    C+ U-anläggningar, Avlopp mm Intäkter -870 -587 -556 -788
Naturvård Vattendrag/recipienter, naturinventering mm Kostnader 430 487 109 299
                    personal och administration Intäkter 1 0 0 0
Hälsoskydd  Personal och administration Kostnader 665 481 542 552
                    Tillsyn hälsoskydd/renhållning mm Intäkter -95 -40 -19 -52
Livsmedel Personal och administration Kostnader 1160 751 1 179 1 049
                    Tillsyn o taxor enligt livsmedelslagen mm Intäkter -815 -802 -666 -531

Totalt 2476 1 731 2 408 2 090

MEDARBETARE

Mått Mål
Utfall
2005

Utfall
2004

*se under SBN

*Definitioner av de olika mätområdena finns sist i uppföljning av mål

Verksamhetsberättelse
Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2009
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Uppföljning av ekonomi
Driftsbudget

Verksamhetsblock 2 009 Bokfört 2 008
Budget 2009 % Prognos Avvikelse mot

budget
Bokslut %

TOTALT 300 197 66% 300 103 205
Myndighetsnämnden för Kostnader 300 197 66% 300 103 205 103%
teknik och miljö Intäkter 0

Netto 300 197 66% 300 103 205 103%

Kommentarer:
I den ekonomiska sammanställningen redovisas endast nämndens kostnader dvs arvoden och ersättningar till politiker i
myndighetsnämnden för teknik och miljö. Övriga verksamheter redovisas under SBN;s sammanställning.

Miljöverksamheter - (lyder under SBN;s driftbudget)

Noteringar för miljöskydd
Inledningen på året innebar mycket arbete med flera tillståndsremisser. Två ärenden om akuta utsläpp av olja/diesel i
samband med olyckor och andra incidenter har enheten blivit engagerade i som tillsynsmyndighet. Planerad tillsyn har utförts
endast i mycket liten omfattning. Tillsyn på bristfällig hantering av gödsel på lantbruk har påbörjats. En vikarie har rekryterats
och började 1 oktober. Under hösten har handläggningen av tre större markföroreningsärenden tagit mycket tid i anspråk.
Inspektioner av enskilda avlopp har påbörjats under hösten. Antalet tillkommande avlopp har inte förändrats under året.

Noteringar för livsmedel
Inspektioner och annan tillsyn har tillfälligt minskat då en tjänst var obesatt under andra halvåret.  Rekrytering av en inspektör
är klar och kommer till årsskiftet. Omfördelning av resurser inom arbetsgruppen har lett till minskad livsmedelstillsyn för att
klara av handläggning av bergvärmetillstånd. Resursförstärkning för att kunna klara registrering av
dricksvattenanläggningarna har inte tagits in under året.

Noteringar för hälsoskydd
Deltagande i socialstyrelsens projekt "hygien i förskolan" samt handläggning av klagomålsärenden.
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VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse 2009

2

Kulturnämnden
Ordförande: Lars-Bertil Ohlsson (kd) Bruttokostnad*: 14 415 tkr

Antal ledamöter:

Förvaltningschef:

9

Pernilla Järveroth

Nettokostnad:

Budgetavvikelse 2009

13 555 tkr

148 tkr

Antal årsarbetare 16,6 Budgetavvikelse 2008 161 tkr

Andel av samtliga nämnders
bruttokostnad

0,9%

Andel av samtliga nämnders
nettokostnad

1,1%

Andel av nämndernas nettokostnad, 1,1% 2008, 1,2% år 2007.

Kulturnämndens uppgift är att
 stödja och främja kulturlivet i kommunen

 leda biblioteks- och annan kommunal
kulturverksamhet

 erbjuda ett allsidigt kulturutbud som komple-
ment till föreningars och enskildas insatser

 ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas
kulturarv

 svara för kommunens konstinköp och fullgöra
utsmyckningsuppdrag.

Årets händelser
 Planeringen för det nya Biblioteket/kulturhuset

fortsätter. Detaljplanen är antagen och bygglov-
handlingar är inlämnade. Statens konstråd med-
finansierar konstnärlig gestaltning.

 Det nya kulturmiljöprogrammet för Vallentuna
kommun är ute på remiss. Programmet är ett av
underlagen för den nya Översiktsplanen. En
betaversion av kulturmiljöprogrammet finns ute
på webben. Bildarkivet finns också på webben.

 Breddat kulturutbud, med t.ex. satsningar på
film för fler målgrupper. Ökat antal barngrupper
och aktiviteter för barn på biblioteket.

 Utvecklingen av en modern biblioteksverksam-
het med biblioteket både på webben och fysiskt
visar sig i ökade siffror för besök.

Verksamhetsförändringar
Kulturnämnden utvecklar verksamheterna för att
möta de krav och förväntningar som det växande
Vallentuna ställer på service och utbud. Under 2010
kommer både en Biblioteksplan och en Handlings-
plan för kultur att utarbetas, tillsammans med berör-
da nämnder.

I biblioteksverksamheten märks ett ökat antal besö-
kare och en bibehållen nivå för utlånade media. Bib-
lioteket på webben efterfrågas och används allt mer.
Kulturverksamheten med inriktning på barn och
ungdomar har och kommer att öka.

Medarbetarnas medelålder, som sjönk efter en våg
av pensionsavgångar 2007 och 2008, har nu planat
ut till 46,4 år. Andelen män i verksamheten har ökat
från 11 till 21% under året, från en nivå på 6% 2007.

Framtiden
Det nya Biblioteket/Kulturhuset kommer att erbjuda
Vallentunabor i alla åldrar ett modernt bibliotek - en
attraktiv, öppen mötesplats för kunskap, information
och kulturupplevelser. Arkitekturen och verksamhe-
ten ska inbjuda till engagemang och delaktighet.
Den nya byggnaden ska samspela med kommunens
övriga arenor för kultur och skapa bra förutsättning-
ar för Vallentunas framtida kulturliv.

Satsning på ett rikt kulturutbud och på attraktiva
kulturmiljöer, prioriteras för att stärka bilden av
Vallentuna som ett positivt varumärke. Konstnärlig
gestaltning och utsmyckning bidrar också till det.
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Kulturnämnden VaSaRu-rapport tertial 3 år 2009
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Uppföljning av mål

Tillväxt och utveckling

Kulturnämndens mål för perioden

 Kulturnämnden ska i samverkan med
berörda nämnder ta fram en biblioteks-
plan där visioner, strategier och hand-
lingsplan för kommunens biblioteksför-
sörjning slås fast för perioden 2010-
2015. Indikator: Ett förslag till biblio-
teksplan finns för antagande i berörda
nämnder i december 2009. Nämndernas
respektive ansvar ska klargöras.

Arbetet pågår
Projekt påbörjat, projektledare enhets-
chefen för biblioteket. Biblioteksplanen
antas i berörda nämnder under 2010.

 Inom ramen för biblioteksplanen görs
under 2009 en filialutredning med för-
slag på framtida biblioteksförsörjning i
kommunen. Indikator: Utredning pre-
senteras i kulturnämnden i samband med
förslag till biblioteksplan.

 Uppfyllt!
Utredning utförd av Regionbibliotek
Stockholm rapporterad till kulturnämn-
den den 15/12 2009.

 I samband med projekteringen för det
nya Biblioteket/kulturhuset ska ett pro-
filprogram tas fram för kommunens öv-
riga lokaler för kultur t.ex. Vallentuna
Teater och NOVA. Indikator: Profilpro-
gram med plan för utrustning tas fram
tillsammans med berörda förvaltningar
under 2009.

Arbetet pågår
Samråd för upplägg av arbetet pågår med
bl.a. fritids- och samhällsbyggnadsför-
valtningarna. Arbetet intensifieras 2010.

 Kultur och Bibliotek på webben ska ut-
vecklas med nya e-tjänster. Användandet
av webben ska öka. Indikator: räkna an-
talet e-tjänster, och mäta antalet besöka-
re på webben tertialvis.

 Uppfyllt!
Nya webben lanserades 29 april 2009,
e-tjänster har utvecklats under året.
Bildarkivet på webben och betaversion
av det nya kulturmiljöprogrammet är de
senaste tillskotten.

 Runrikets besöksplatser och andra be-
söksmål med stor utvecklingspotential
ska marknadsföras och tillgängliggöras
under perioden 2009-2011. Indikator:
strategi för Runriket ska beslutas i kul-
turnämnden 2009, åtgärder och insatser
ska redovisas.

 Uppfyllt!
Audioguider finns nu för alla besöksmå-
len i Runriket. Åtgärder under 2009 har
redovisats för kulturnämnden 15/12 och
mål för 2010 harbeslutats.

 Kulturnämnden ska aktivt verka för att
Vallentunas satsningar på film ska fort-
sätta och utvecklas. Indikator: mäta an-
tal elever på Skolbio, filmverkstäder och
snutte/knattebio för de yngsta samt äld-
rebio.

 Uppfyllt!
Skolbio: hittills i år 4634 elever. Film-
verkstäder i skolor fortsätter. Filmmara-
ton på Nova, sportlovet. FilmGala Norr:
drygt 500 personer. Sommarfilmskola,
en vecka. Äldrebio har startat.
Ca 300 barn har deltagit i bibliotekets
filmverksamhet för yngre barn.
Biblioteket hyr nu ut spelfilm för vuxna.
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 Kulturmiljöprogrammet ska färdigställas
och ingå som underlag i översiktsplanen.
Indikator: kulturmiljöprogrammet antas
under år 2009.

 Uppfyllt!Arbetet pågår
Målen för året är uppfyllt med program-
skrivning och remiss. Programmet antas
av kommunfullmäktige under våren
2010. Arbetet med tillgängliggörande på
webben fortsätter under 2010.

 Bildarkivet ska utvecklas och finnas till-
gängligt på webben. Indikator: en policy
för bildarkivet presenteras för kultur-
nämnden hösten 2009, bildarkivet finns
på kommunens hemsida 2009.

 Uppfyllt!
Policy för bildarkivet och prislista är
framtagna under hösten 2009. Bildarki-
vet finns tillgängligt på webben fr.o.m.
14/11 2009.

 Vallentuna kommun ska nämnas bland
de främsta i landet vad gäller ett rikt kul-
turutbud för alla åldrar. Indikator: mäta
utrymme och omnämnande i media och
statistik.

Arbetet pågår
Index: hög ranking av kulturverksamhet i
Vallentuna (källa: quattroporte)
Filmsatsningar: Skolbio, Vallentuna
framhålls som en av ledande kommuner-
na i landet. Lättviktsuttagning för filmer
i länet, FilmGala Norr premiär 09 i Val-
lentuna.
Kulturmiljövård: riksnyheter ny runsten
och Runriket.

Stor valfrihet

Kulturnämndens mål
 Kulturförvaltningen ska aktivt arbeta för

att nå nya målgrupper med sin verksam-
het. Indikator: mäta antal besökare i

biblioteket och på program, samt antalet
nyregistrerade låntagare.

 Uppfyllt!
BarnKul, lördagsprogram, ökat antal be-
sökare och nya besöksgrupper, hittills i
år har 1406 barn deltagit. Barnvagnsbio
som startat under hösten vänder sig till
en ny målgrupp.
Antalet biblioteksbesökare har ökat med
3,6%. Under året har det tillkommit
2 000 nyregistrerade låntagare.

 Vallentuna bibliotek ska ha ett brett och
attraktivt utbud av medier. Indikator:
antal utlån mäts och redovisas tertialvis,
nyttjandegraden mäts och redovisas år-
ligen.
Arbetet pågår
Utlånen ligger på samma nivå som 2008.
Nya media 2009 är Book2Go och DVD-
film för vuxna för uthyrning. I snitt har
varje DVD-film lånats ut 8 ggr under
HT.

Kunskap för livet
Kulturnämndens mål
 Barn och ungdomar i Vallentuna ska ha

tillgång till bra bibliotek i såväl skolar-
betet som på sin fritid. Indikator: Nämn-
dernas respektive ansvar ska klargöras i
kommunens biblioteksplan.

Arbetet pågår
Projekt påbörjat, projektledare enhets-
chefen för biblioteket. Biblioteksplanen
antas i berörda nämnder under 2010.

 Vallentuna bibliotek ska främja intresset
för läsning och litteratur med särskild
tonvikt på barns och ungas fritidsläsning.
Indikator: antal utlån, antalet utlånade
barn- och ungdomsböcker, antal bok-
prat/boktips o.s.v., antal klassbesök.

Arbetet pågår
Samarbete med BVC, skolor, klassbesök
och föräldramöten på biblioteket för att
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inspirera till läsning. Under året har
8 669 barn i grupp besökt biblioteken vid
sammanlagt 633 tillfällen.

Den trygga kommunen

Kulturnämndens mål för perioden
 Kulturförvaltningen ska ha en hög till-

gänglighet till verksamheterna såväl fy-
siskt som med god service och utbud.
Indikator: antal talbokslåntagare, antal
anpassade medier i beståndet, kultur för
alla vecka m.m.

Arbetet pågår
Alla grupper i samhället erbjuds kultur-
utbud, utveckling sker av talboksned-
laddning, arbete pågår med lättläst-
ombud för vården. Vid 54 tillfällen har
totalt 473 personer på äldreboenden er-
bjudits bokinformation.

 Bibliotekets ”Boken kommer” verksam-
het ska utvecklas under perioden.
Indikator: antal Boken kommer lån-
tagare

Arbetet pågår
Arbetet har påbörjats hösten 2009.

Välskött kommun med
engagerade medarbetare

Kulturnämndens mål
 Kulturförvaltningen ska klara IiP certifi-

ering under 2009. Indikator: IiP certifie-
ring 2009.
!   Arbetet ej påbörjat
Enligt besparingsbeslut kommer IiP cer-
tifieringen att skjutas upp till 2010.

God miljö för en långsiktigt hållbar
utveckling

Kulturnämndens mål
 De miljömål som berör kulturmiljövår-

den ska bevakas i de lokala miljömålen.
Indikator: medverkan i arbetsgrupp för
lokala miljömål.

Arbetet pågår
Projekt för lokala miljömål antaget?!.
Arbetet under uppstart.

 Kulturförvaltningen ska aktivt bidra till
utvecklingen av naturreservatet Björkby-
Kyrkviken. Indikator: medverkan i ar-
betsgrupp Björkby-Kyrkviken, medverkan
under Vallentunasjöns dag.

Arbetet pågår
Kommunantikvarien ingår i projektgrupp
Björkby-Kyrkviken
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VERKSAMHETSMÅTT

Mått Mål
Utfall
2009

Utfall
2008

Utfall
2007

Sthlms län
2008

Sthlms län
2007

Biblioteksbesök/invånare 8,8 8,6 8,6 6,9 6,3
Bibliotek/utlån/invånare 6,1 6,3 6,1 5,6 5,6
Besökare biblioteks- och kulturwebben 17 256 11 849 16 000
Besökare OPAC (bibliotek) 41 875 7 742
Kulturprogram, antal 261 260 306
Besökare, antal per program/aktivitet 20 040 21 200 21 400
Kulturhistoriska visningar: tillfällen/deltagare 25/1 104
Besökare skolbio per år 4634 5 523 5 336
Övrig filmverksamhet 1257

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr

Mått Budget 2009
Avvikelse

2008 2007
Kulturnämnden 13 703 148 161 -185

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått Mål Utfall 2008
Utfall
2005

Utfall
2002

Besöksenkät genomförd på Vallentuna 90% 85% 80% 79%
bibliotek 2002, 2005 och 2008, ca 500
enkäter vid varje tillfälle. Svar i % betyg 4-5.
Skolbio för 3000 elever: Enkät och skriftlig rapport

FRAMTID/UTVECKLING
Mått Mål Uppföljning
Nybyggnad Bibliotek/Kulturhus Klart september 2012. Enligt ny tidplan
Turistportal på hemsidan Finns Utvecklas
Utveckling av besöksmål, t ex. Runriket mål antagna för 2010 ny strategi 2010
Filmverksamhet för barn/ungdom utvecklas mål 2010
Kulturmiljöprogram Pågår Klart etapp 1 2008; etapp 2 2010

MEDARBETARE

Mått Mål Utfall 2009
Utfall
2008

Utfall
2007

Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 16,6 15,2 13,6
Sjukfrånvaro 1,7 3,5 0,9
Resultat medarbetarenkät*, andel positiva svar
     Genomsnitt totalt 95% 91% 86% 81%
     Kommunen som arbetsgivare 90% 84% 88% 75%

*Definitioner av de olika mätområdena finns i bilaga till VaSaRu-rapporten

Verksamhetsberättelse
Kulturnämnden

2009
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Uppföljning av ekonomi
Driftsbudget

Verksamhetsblock 2009 2009 2008
Budget Bokslut % Avvikelse

mot
budget

Bokslut % av
Budg

et
2008

TOTALT * 13 703 13 555 99% 148 12 889 99%
Kulturnämnden K 255 224 88% 31 221 87%

I 0
N 255 224 88% 31 221 87%

Administration o service K 2 487 2 486 100% 1 2 189 114%
I -60 -33 55% -27 -30 50%
N 2 427 2 453 101% -26 2 159 116%

Bibliotek K 8 188 8 270 101% -82 8 359 96%
I -275 -361 131% 86 -277 105%
N 7 913 7 909 100% 4 8 082 96%

Kulturverksamhet K 2 143 2 124 99% 19 1 823 103%
I -410 -437 107% 27 -359 129%
N 1 733 1 687 97% 46 1 464 98%

Kulturmiljövård K 1 062 1 013 95% 49 669 94%
I -20 -29 145% 9 -39 195%
N 1 042 984 94% 58 630 91%

Stöd till studieförbund K 333 298 89% 35 333 95%
I 0
N 333 298 89% 35 333 100%

* K=Kostnad I=Intäkt

Avvikelseanalys av nyckeltal och driftsbudget
Verksamhetsmått

Ekonomisk uppföljning
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Uppföljning av ekonomi
Investeringsbudget

Projekt
Budget Bokfört Avvikelse mot

budget

TOTALT

Bibliotek/Kulturhus Netto 0

0

0

Invest.projekt 5005 Kostnader 200 000 200 000
Intäkter 0
Netto 200 000 0 200 000

Kommentar investeringsbudget
 Återinvestering i ny server till biblioteket, som ersättning för den befintliga.
Utbyte av server beräknas ske under 2010.
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Kulturnämnden VaSaRu-rapport

5. Personal

Mått Målsättning Helår 2009 Helår 2008 Helår 2007

Antal anställda (tillsvidareanställda) 19 18,0 17,0
Antal årsarbetare(tillsvidareanställda) 16,6 15,2 13,6
Medelålder (år) 46,4 45,0 50,2
Andel män 21% 11% 6%
Personalomsättning % 10,8% 11,8% 29,4%
Medellön (tkr) 25,8 24,8 23,5
Medianlön (tkr) 24,4 23,6 23,0

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid
enl. avtal:
Andel sjukdgr som avser de som är
sjuka 60 dgr eller mer 0,0% 33,6% 0,0%

Sjukfrånvaro fördelad på kön
Män 1,8% 1,7% 0,9%
Kvinnor 1,6% 3,8% 0,9%

Sjukfrånvaro fördelad på ålder
29 år och yngre 0,3% 1,2% 0,4%
30 - 49 år 2,2% 4,1% 1,0%
50 år och äldre 1,0% 2,5% 1,9%

Samtliga 1,7% 3,5% 1,4%

Jämställdhet och mångfald
Föräldraledighet, andel män 17%
Vård av sjukt barn, andel män 0%

Medarbetarenkät - andel som har 2009 2008 2007
en positiv inställning till:
Ledarskap 83% 84% 83%
Arbetstillfredsställelse 95% 93% 93%
Kompetensutveckling 86% 81% 72%
Delaktighet 96% 92% 91%
Effektivitet 95% 80% 76%
Kundorientering 99% 96% 93%
Arbetsmiljö 87% 69% 65%
Jämställdhet* 82% 75% 61%
Kränkande särbehandling (ej blivit 100% 100% 93%
utsatt för)
Medarbetarenkäten, andel positiva svar:** 91% 86% 81%
Kommunen som arbetsgivare 84% 75%
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Fritidsnämnden VaSaRu-rapport

VERKSAMHETSMÅTT

Mått Mål Utfall 2009
Utfall
2008

Utfall
2007 Utfall 2006 Utfall 2005

FN´s bruttokostnad per invånare 1511 1475 1290 1217 1087 1047
Fritidsanläggningar bruttokostn per invånare 976 945 769 673 582 576
Föreningsbidrag bruttokostn per invånare 115 97 78 86 88 88
Antal redovisade aktiviteter - föreningsbidrag 22000 23422 21500 21613 24685 25236
Antal besök Kvarnbadet 80000 74300 72318 78000 103350 86560
Verksamhet o arrangemang bruttok/invånare 298 286 312 307 295 268

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr

Mått Budget
Avvikelse

2009
Avvikelse

2008 2007
Fritidnämnden   (hela nämnden) 39116 787 -6 -100

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått Mål
Utfall
2009

Utfall
2007

Utfall
2005

Medelvärde
2009 samtl
kommuner

Medborgarundersökning SCB (görs vartannat år) 68 68 67 68
Hur nöjd är du med din kommun vad gäller…
-möjligheten till natur- och friluftsliv 8,2 7,9 8,0 7,9
-möjligheten att utöva dina fritidsaktiviteter 7,5 7,6 7,5 7,5
-tillgången till utflyktsmål 7,3 7,4 7,3 7,5
-möjligheterna till föreningsliv 7,0 7,2 7,0 7,2
-tillgången till sport- och idrottsevenemang 6,9 7,0 6,5 6,7
Hur nära kommer din kommun en kommun
med ideala fritidsmöjligheter. 6,6 6,7 6,4 6,6

FRAMTID/UTVECKLING
Mått/Projekt
Byggnation av ny omklädnadspaviljong vid Vallentuna IP
Den paviljong som 1984 inköptes begagnad är rejält fuktskadad. Fritidskontoret anser att
byggnaden bör bytas ut under perioden 2010-2012.
Spårområdet vid Vallentuna IP och Bällstabergs närområde
Fritidsnämnden anser att alternativa förslag til spårdragning av ett 2,5 km spår tas fram i
Bällstabergs närområde samt att en utredning görs av spårsystemet vid V-a IP.
Kompletterande kylsystem i ishall B
För att klara ett tidigareläggande av is i B-hallen införskaffas ett containerkylsystem som
ett komplement till befintligt kylmaskineri.

MEDARBETARE

Mått Mål
Utfall
2009

Utfall
2008

Utfall
2007

Antal årsarbetare 27,0 27,1 22,6 27,5
Sjukfrånvaro dagar i % av arbetad tid 5,0 4,1 6,9 11,4
Medarbetarenkäten, andel med positiva svar
  Genomsnitt totalt 85% 85% 83% 79%
  Kommunen som arbetsgivare 90% 91% 87% 85%

Verksamhetsberättelse
Fritidsnämnden

2009

 1161



Uppföljning av ekonomi
Driftsbudget

Verksamhetsblock 2009 2009 2008
Budget Bokslut % Avvikelse

mot
budget

Bokslut % av
Budget

2008

TOTALT * 39 116 38 329 98% 787 31 756 100%
Fritidsnämnden K 220 263 120% -43 220 81%

I 0 0
N 220 263 120% -43 220 81%

Administration, simundervisning, K 3 311 4 063 123% -752 3 569 95%
handikappverksamhet I -75 -37 49% -38 -247 75%

N 3 236 4 026 124% -790 3 322 96%

Fritidsanläggningar K 28 154 27 531 98% 623 22 199 101%
I -4 011 -4 099 102% 88 -3 997 99%
N 24 143 23 432 97% 711 18 202 101%

Verksamhet och arrangemang K 8 589 8 393 98% 196 9 002 112%
I -391 -619 158% 228 -1 232 353%
N 8 198 7 774 95% 424 7 770 101%

Föreningsbidrag K 3 319 2 834 85% 485 2 242 97%
I 0 0 0
N 3 319 2 834 85% 485 2 242 97%

* K=Kostnad I=Intäkt

Avvikelseanalys av nyckeltal och driftbudget.
Administrationen: Under 5 månader utgår dubbel chefslön, vilket gör att det uppstår ett
underskott jämfört med budget. Även en uppbokning av en ökad semesterlöneskuld  för
hela förvaltningen på 150 tkr belastar administrationen.
Fritidsanläggningar: En vakant idrottsplatsarbetartjänst återbesätts inte under fyra
månader, vilket täcker upp underbudgeterade kostnader gällande driftbidraget till Gym o
Sim Vallentuna samt minskad arrendeavgift på Kvarnbadet. Åtstramningar inom samtliga
verksamheter ger ett överskott i bokslutet. En gynnsam utveckling på elpriset under året
bidrar också till det positiva resultatet.
Verksamhet o arrangemang: Enhetschefstjänsten återbesattes inte under perioden
augusti - december. Intäktssidan visar ett rejält överskott, vilket tyder på en ökning i
besöksantalet och även utökad verksamhet.
Föreningsbidrag: Besparing på 500 tkr av det utökade aktivitetsbidraget 2009.
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Uppföljning av ekonomi
Investeringsbudget

Projekt 2009 2009 2009
Budget Bokslut Avvikelse mot

budget

TOTALT 2 900 1 073 1 827

Reinvesteringar Netto 325 558 -233
Skötselmaskin konstgräs Netto 300 300 0

V/A - Lindholmenplanen Netto 70 0 70
Inventarier/reinvesteringar
Fältgruppen/Nova/Café
Haket Netto 305 215 90

Motionsspår Bällstaberg Netto 1 900 0 1 900

Avvikelseanalys av investeringsbudget

V/A Lindholmenplanen avser ett föreningsbidrag till Markim Orkesta,
föreningen har dock inte erhållit faktura på utfört arbete under 2009.

Motionsspåret i Bällstaberg kommer att aktualliseras i kommande
verksamhetsplan. Alternativa förslag ska tas fram på spårdragning av ett
nytt elljusspår på 2,5 km. Nyvarande detaljplan för Bällstaberg 4 medger
endast ett spår på 1,2 km.
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Fritidsnämnden VaSaRu-rapport

5. Personal

Mått Målsättning Helår 2009 Helår 2008 Helår 2007

Antal anställda 30 25 30
Antal årsarbetare 27,1 22,6 27,5
Medelålder (år) 43,3 48,8 44,1
Andel män 57% 60% 67%
Personalomsättning % 13,8% 37,0% 22,6%
Medellön (tkr) 24,4 23,8 21,9
Medianlön (tkr) 22,2 21,9 20,0

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:
Andel sjukdgr som avser de som är
sjuka 60 dgr eller mer 51,4% 74,7% 71,8%

Sjukfrånvaro fördelad på kön
Män 5,4% 6,1% 12,1%
Kvinnor 1,6% 8,7% 9,9%

Sjukfrånvaro fördelad på ålder
29 år och yngre 3,9% 6,8% 4,0%
30 - 49 år 2,5% 6,8% 15,9%
50 år och äldre 5,4% 7,1% 11,2%

Samtliga 4,1% 6,9% 11,4%

Jämställdhet och mångfald
Föräldraledighet, andel män 33,0%
Vård av sjukt barn, andel män 20,0%

2009 2008 2007
Medarbetarenkät - andel som svarat positivt vad gäller:
Ledarskap 85% 86% 74%
Arbetstillfredsställelse 94% 92% 87%
Kompetensutveckling 66% 80% 65%
Delaktighet 91% 91% 80%
Effektivitet 83% 77% 71%
Kundorientering 94% 90% 90%
Arbetsmiljö 91% 72% 70%
Jämställdhet 76% 91% 77%
Kommunen som arbetsgivare 91% 87% 85%
Andelen anställda som ej upplevt kränkande
särbehandling 99% 96% 93%
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VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse 2009
Dnr FN 2010.001   042

Bilaga FN § 3/2010

Fritidsnämnden
Ordförande: Rickard Gutenberg (M) t.o.m. mars

Björn Schaerström (M) fr.o.m. april

Bruttokostnad*: 43 083 tkr

Antal ledamöter:

Förvaltningschef:

9

Britt-Marie Lövquist

Nettokostnad:

Budgetavvikelse 2009

38 329 tkr

787 tkr

Antal årsarbetare 27,1 Budgetavvikelse 2008 - 6 tkr

* Bruttokostnad är exklusive nämndinterna transaktioner

Andel av samtliga
nämnders bruttokostnad

2,7%

Andel av samtliga
nämnders

nettokostnad
3,2%

Fritidsnämndens uppgift är
att vara huvudman för kommunens fritidsfrågor,
främja en meningsfull fritid för kommunens in-
vånare, ansvara för kommunens sport- och fri-
tidsanläggningar, bedriva och samordna kom-
munens förebyggande ungdomsarbete och stöd-
ja föreningslivet.

Årets händelser
 Utvärdering av verksamheten vid NOVA
En intern utvärdering av verksamheten gjordes
under våren av dåvarande enhetschefen för ung-
domsverksamheten. En styrgrupp, bestående av
tjänstemän och politiker, fanns även under den-
na period.
Resultatet av utvärderingen visade att de dubbla
uppdragen, det sociala och det kulturella, inne-
bar vissa svårigheter. Nämndbeslut togs därför
om att det sociala uppdraget, med en god
förebyggande ungdomsverksamhet, ska vara det
huvudsakliga verksamhetsuppdraget.
I november genomfördes en nyinvigning/”kick-
off”.
 Projektanställd barn- och ungdomssam-

ordnare
Under perioden 2009-10-01 – 2010-09-30 är en
barn- och ungdomssamordnare projektanställd
för att samordna det av kommunfullmäktige
tagna barn- och ungdomspolitiska programmet.

Uppdraget är förvaltningsövergripande men
samordnaren har sin stationering inom fritids-
förvaltningen.
 Färdigställt konstgräs på Vallentuna IP
Under hösten 2009 blev arbetet med de två nya
konstgräsplanerna på Vallentuna IP klart. Den
västra planen är certifierad enligt FIFA 2star,
vilket innebär att all slags internationell fotboll
kan spelas i Vallentuna. Invigning kommer att
hållas den 6 juni 2010.
 Upprustat 5-kilometersspår
Nytt stenmjöl har lagts ut på 5-kilometersspåret
vid Vallentuna IP. Detta har gjort att vi i dagslä-
get har ett av nordostsektorns finaste underlag
där.

Förändring inom ungdomsverk-
samheten
Under hösten genomfördes en organisations-
översyn av fritidsförvaltningens ungdomsverk-
samhet. Verksamheten är nu organiserad under
en verksamhetschef, vilken fysiskt är placerad
på NOVA. Inom ungdomsverksamheten ryms
NOVA/Ungdomens hus, Café Haket i Brottby,
Café KOSMOS, som riktar sig till personer med
funktionshinder, och handikappkonsulentens
samt ungdomsfältarnas arbete.
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VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse 2009

Syftet med förändringen var att få ett närmare
personal- och verksamhetsansvar. En tydligare
och närmare chefsorganisation för personalen
förbättrar förutsättningarna för hela verksam-
hetsutvecklingen.

Framtiden
Vallentuna är en av landets mest expansiva
kommuner. De flesta nya Vallentunabor utgörs
av unga barnfamiljer som sätter stort värde på
bl.a. närhet till naturen och goda möjligheter till
olika fritids- och kulturaktiviteter.
Det ökande antalet ungdomar innebär en större
efterfrågan på olika föreningsaktiviteter och an-
nan fritidsverksamhet i kommunen. Därför

ställs ökande och delvis nya krav på kommunen
vad gäller tillgång till olika anläggningar och
annan service.
Mycket görs för att leva upp till de nya förut-
sättningarna och för att åstadkomma balans
mellan tillgång och efterfrågan. Exempel härpå
är den satsning som gjorts på nya sporthallar,
skateboardhall och utbyggnaden av Vallentuna
idrottsplats med nya fotbollsplaner, omkläd-
nadsbyggnad och läktare. Detta är den största
satsningen på dylika anläggningar i kommunens
historia. I framtiden behövs ytterligare satsning-
ar för att svara upp mot kraven från en ökande
befolkning.

Uppföljning av mål och uppdrag

Tillväxt och utveckling
Kommungemensamma mål

 Andelen medborgare som är nöjda avse-
ende inflytande, tillgänglighet, service och
dialog ska öka.

 Kommunens kulturmiljöer och naturvär-
den ska bli mer tillgängliga för besökare
genom bättre skyltning och information.

 Arbetet pågår!
En förstorad översiktskarta av spårområdet på
Vallentuna IP har satts upp vid spårområdets
början.
Nya informationstavlor, s.k. entréer, är under
uppsättande på Roslagsleden (vid Örsta och
Lövhagen).

Nämndens mål

 Föreningslivets behov av lokaler och an-
läggningar för ungdomsverksamhet ska, i
möjligaste mån, uppfyllas.

 Uppfyllt/Slutfört!
Den verksamhet som under året har lidit brist på
lokaler är scouterna. Verksamheterna har nu hit-
tat lösningar, dock inte på lång sikt.

 Antalet aktiva i föreningslivet ska öka med
10 procent under planperioden. För att göra
detta möjligt ska stödet till föreningslivet
successivt ökas.

 Arbetet pågår!
En utökning av ramen för föreningsbidrag har
skett med 1 mnkr från och med 2009. Fördel-
ningen av dessa medel beslutades av fritids-
nämnden i augusti.
Antalet aktiviteter har ökat med ca 9 %.

 Fortsatt samverkan med olika närkommuner
för att ytterligare bredda aktivitetsutbudet
för personer med funktionsnedsättning.

 Arbetet pågår!
En ny folder har utarbetats tillsammans med
Österåker och Täby. Foldern distribuerades un-
der hösten.

 Nova ska utvecklas som mötesplats och
kulturscen för unga i nära samverkan med
olika partners och utifrån en framtagen ut-
vecklingsplan.

 Uppfyllt/Slutfört!
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I dialog med politiker, ungdomar och samver-
kanspartners har en utredning genomförts vilken
under hösten utmynnade i en nystart för Nova.
En förändring av öppettider gör att Café Kos-
mos (öppen verksamhet för personer med funk-
tionshinder) nu finns på Nova under tisdagar
och söndagar.

Den trygga kommunen
Kommungemensamma mål
 Vallentunas invånare ska uppleva kom-

munen som trygg och säker att bo och
verka i.

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

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

Nämndens mål

 Kartläggning av tillgängligheten till fritids-
nämndens anläggningar och framtagande av
en åtgärdsplan för enkelt avhjälpta hinder.

 Uppfyllt/Slutfört!
Inventering är gjord och åtgärdsplan är framta-
gen för enkelt avhjälpta hinder vid Vallentuna
IP, Kvarnbadet och Nova.

Välskött kommun med engagerade
anställda
Kommungemensamma mål
 Medarbetarindex i medarbetarenkäten

ska öka årligen.

 Uppfyllt
En ökning av index har skett från 83 % 2008 till
85 % 2009. Vi arbetar dock vidare för en ök-
ning mot 100 %.

 Alla kommunens medarbetare ska känna
till och arbeta efter kommunens värde-
grund.

 Uppfyllt

87 procent av våra medarbetare känner till och
arbetar efter kommunens värdegrund. Detta
arbete pågår dock kontinuerligt.

 Sjukfrånvaron ska successivt minska till
att vara högst 5 procent.

 Uppfyllt
Utfallet på sjukfrånvaron för 2009 ligger på 4,1
procent för fritidsförvaltningen.

 Vi ska sträva mot ökad mångfald och en
jämnare könsfördelning i den kommuna-
la verksamheten.

 Uppfyllt
Inom fritidsförvaltningen har vi en mycket jämn
könsfördelning. Vår strävan, framför allt inom
ungdomsverksamheten, är att fortsätta satsa på
mångfalden.

 Alla kommunens verksamheter ska vara
certifierade enligt IiP-standard vid 2009
års slut och arbeta för att behålla certifie-
ringen.

 Uppfyllt!
Fritidsförvaltningen fick sin IiP-certifiering
2008 och 2011 är det tid för omcertifiering.

 Samtliga chefer ska ha påbörjat kommu-
nens ledarutvecklingsprogram senast 12
månader efter anställning.

 Uppfyllt!
Samtliga chefer inom fritidsförvaltningen har
genomgått eller påbörjat ledarutvecklingspro-
grammet.
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Bilaga: Bakgrund och definitioner
Bakgrundsfakta

VaSaRu-rapporten (Vallentunas Sammansatta
Resultatuppföljning) utgör uppföljningen av den
verksamhetsplan som kommunstyrelsen respek-
tive varje nämnd har antagit. Rapporten följer
upp de fastställda kommungemensamma och
nämndspecifika målen och uppdragen. Struktu-
ren av rapporten är uppbyggd på samma sätt
som mallen för verksamhetsplanerna i kommu-
nen. På detta sätt blir uppföljning av mål och
uppdrag tydlig.

På första sidan redovisas väsentliga styrtal/
nyckeltal för respektive nämnd i form av ett s.k.
styrkort. Syftet är att ge en tydlig helhetsbild av
verksamheten ur flera perspektiv som underlag
för planering, styrning, dialog och utveckling.
Områdena (5 st.) i styrkortet är utvalda för att
ge en mångsidig bild och uppföljning av hela
verksamheten ur flera intressenters perspektiv.
Tanken bakom detta är att uppföljning av verk-
samheterna måste fokusera på både använda re-
surser och uppnått resultat och kvalitet för att
kunna garantera största möjliga nytta av de re-
surser som står till förfogande.

Definitioner av områden/perspektiv i
styrkortet
Verksamhetsmått
Här redovisas de nyckeltal som på ett eller an-
nat sätt mäter verksamheten ur ett resultat-, pro-
cess- eller volymperspektiv
Resultatmåtten speglar verksamheten ur nytto-
perspektiv för brukaren. Vilka resultat och ef-
fekter verksamheten har haft anges i förhållande
till uppsatta mål och syfte, t.ex. tillhandahållna
tjänster, betygsresultat, omfattning av tjänster
o.d. Processmåtten speglar verksamheten ur ett
perspektiv inifrån. Kvaliteten och effektiviteten
i verksamhetens viktigaste processer mäts, t.ex.
i form av ledtider. Likaså kan produktivitet/ef-
fektivitet i form av insatta resurser mätas – ex.
personal- eller lokaltäthet. Relationstal i form av
en delverksamhets omfattning i förhållande till

hela verksamheten, antal i målgrupp alternativt
antal kommuninvånare kan även användas. Vo-
lymmåtten speglar verksamheten ur ett omfatt-
ningsperspektiv, t.ex. hur många kunder/brukare
eller annan enhet som verksamheten har att ge
service till eller förvalta (fastigheter, vägar
o.d.).

Ekonomi
Måtten speglar verksamheten ur ekonomiskt
perspektiv. Det ekonomiska utfallet i förhållan-
de till budgetramen mäts. Detta anger om eko-
nomin är i balans eller ej. Hela nämndens avvi-
kelse redovisas på första raden, därefter de
största/mest betydande avvikelserna.

Medborgare/Brukare
Måtten speglar verksamheten ur medborgar-
nas/brukarnas perspektiv. Hur brukarna upple-
ver verksamheten anges, t.ex. enkätresultat.

Framtid/Utveckling
Måtten speglar verksamheten ur ett framtids-
och utvecklingsperspektiv. Hur vi säkerställer
att vi utvecklas och lär nytt anges, t.ex. genom-
förd kompetensutveckling, pågående projekt
som beaktar framtidens krav eller mål som är
utvecklings/-framtidsinriktade.

Medarbetare
Måtten speglar verksamheten ur medarbetarnas
perspektiv. Hur medarbetarna ser på verksam-
heten, processerna och ledarskapet anges, t.ex.
enkätresultat, samt mått på medarbetarnas hälsa.

Definitioner av begrepp
Nyckeltal
Nyckeltalen ska vara mätetal som utgör väsent-
ligt underlag för planering och beslut, så kallade
styrtal. Talet utgör en viktig indikation på om
verksamhetsmål och uppdrag har uppnåtts eller
inte.

Det är viktigt att ett urval görs av möjliga nyck-
eltal på rapportens första sida så att tal som har
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ett faktiskt värde för rapportmottagaren redovi-
sas. (Hellre färre men betydelsefulla mätetal än
många men med liten betydelse.)

Kommungemensamt mål
Ett mål med medborgaren i fokus som berör
hela kommunens verksamhet.

Nämndspecifikt mål
Ett mål med medborgaren i fokus som berör
nämndens verksamhet.

Direktiv till flera (eller i enstaka fall enskilda)
nämnder att utreda någon viktig fråga som här-
rör sig från det kommungemensamma målet.

Definitioner av symboler
Följande symboler och text anger måluppfyllel-
sen för respektive mål samt status för respektive
uppdrag:

 Uppfyllt/Slutfört!

 Arbetet pågår, !

 Ej uppfyllt!
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Barn- och ungdomsnämnden

1

Barn- och ungdomsnämnden
Ordförande: Raimo Vuojärvi (m) Bruttokostnad*: 668 547tkr

Antal ledamöter:

Förvaltningschef:

9

Roland Beijer

Nettokostnad:

varav - skolpeng

- barn- och ungdomsnämnden

Budgetavvikelse 2009

563 777 tkr

494 060 tkr

69 717 tkr

2 766 tkr

Antal årsarbetare 730 Budgetavvikelse 2008 2 923 tkr

* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner

41,2%

Andel av samtliga nämnders
bruttokostnad

46,9%

Andel av samtliga nämnders
nettokostnad

Andel av nämndernas nettokostnad är 46,9 %, lika som under 2008. Andelen var 47,8 % år 2007.
Barn- och ungdomsnämndens andel var högst under åren 2002-2003 då den var 48,4 %.

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 grundsko-

lan,
 bedriva kulturskola,
 bedriva familjens hus med öppen förskola,
 bedriva ungdomsmottagning.

Årets händelser
 Under 2009 har en ny förskola, Stenhällen, öpp-

nat och den drivs av Södra Roslagens förskolor.

 Hela barn- och ungdomsförvaltningen blev cer-
tifierad enligt kvalitetsutmärkelsen Investors in
People (IiP). Detta visar att skolorna och samtli-
ga enheter har ett väl fungerande utvecklingsar-
bete där medarbetarnas delaktighet och utveck-
ling sätts i fokus.

 Barn- och ungdomsförvaltningen har infört en
virtuell lärplattform, Skola Direkt. Elever och
pedagoger har fr.o.m. höstterminen 2009 till-
gång till Skola Direkt.

 Barn- och ungdomsförvaltningen har utvecklat
fler e-tjänster, bl.a. kostintyg. Ansökan och ad-
ministration av förskoleplats görs via webben
sedan maj 2007 och skolval sedan januari 2008.

 Skolinspektionen har granskat Vallentuna kom-
muns skolor och givit den muntliga återkopp-
lingen: En bra skolkommun, bra pedagogisk
ledning, kunnig och engagerad personal, ovan-
ligt bra och tydligt kvalitetsarbete. Skolinspek-
tionen har givit kritik kring främst hanteringen
av avgifter vid skidresor och barn- och ung-
domsförvaltningen genomför åtgärder utifrån
kritiken.

Verksamhetsförändringar
Riksdagen har beslutat att införa barnomsorgspeng
och stärka valfriheten inom förskola och fritidshem.
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Framtiden
Vallentuna kommun är en av Sveriges snabbast väx-
ande kommuner och befolkningsökningen fortsätter.
Kommunen fortsätter att utöka antalet webbaserade
tjänster till kommuninvånarna. Det webbaserade
verktyget Skola Direkt används för att utveckla dia-
logen mellan barn/elev – vårdnadshavare – skola
kring barnets/elevens utveckling och lärande. Under
vårterminen 2010 kommer vårdnadshavarna att få
tillgång till Skola Direkt.

Barn- och ungdomsnämnden har antagit en IKT-
strategi för den pedagogiska verksamheten. Skolor-

na kommer med utgångspunkt från strategin att fort-
sätta att utveckla IKT (information, kommunikation,
teknik) som pedagogiskt verktyg.

Under de närmsta åren är skolverksamheten fokuse-
rad på att höja kvaliteten och målsättningen är att
resultaten i Vallentunas skolor ska på sikt ligga
bland de 30 bästa kommunerna i landet. Verksamhe-
terna ska arbeta för en tidig språkutveckling och
matematikutveckling. Skolan ska vara en trygg plats
med nolltolerans mot kränkande behandling. Säkra
skolvägar ska prioriteras.

Uppföljning av mål och uppdrag

Tillväxt och utveckling
Kommungemensamma mål

 Andelen medborgare som är nöjda avseende
inflytande, tillgänglighet, service och dialog
ska öka.

! Ej uppfyllt!

Kommunstyrelsen är ansvarig för målet och upp-
följning sker genom SCB:s undersökning.

Barn- och ungdomsnämndens egna mål

 Öka andelen elever som läser moderna
språk.

 Uppfyllt!

Barn- och ungdomsförvaltningen har inlett arbetet
med detta mål genom att kartlägga andelen elever
som läser moderna språk. Hösten 2008 var det i
genomsnitt 77 % av eleverna i åk 6-9 i Vallentuna
som läser moderna språk. Detta är lägre än genom-
snittet för riket och förortskommunerna.

Andel som läser
moderna språk Vallentuna Riket Förort
Åk 6, HT 08 86%
Åk 9, HT 08 63% 61% 68%
Åk 6-9, HT08 77% 78% 81%

Andelen elever som läser moderna språk är högre i
åk 6 och minskar sedan till åk 9.

Andelen elever som lämnar grundskolan och fick
betyg i moderna språk uppgick vårterminen 2009 till
60 %. Samtidigt var det 2 % av eleverna som läste
moderna språk men som inte fick betyg.

Andel elever som läser B-språk
vårterminen i åk 9

Utfall
VT09

Utfall
VT08

Läst moderna språk och fått betyg 60% 54%
Läst moderna språk, ej fått betyg 2% 6%

Några skolor har B-språkorientering där eleverna får
pröva på franska, tyska och spanska under höstter-
minen i åk 6. Detta ger eleverna stöd i valet av
språk.

 Öka kunskapsnivån inom naturvetenskap.

 Uppfyllt!

Kunskapsnivån inom naturvetenskap har ökat. Bety-
gen för elever i åk 9 är bättre vårterminen 2009 än
vårterminen 2008. Förbättringen gäller samtliga tre
naturvetenskapliga ämnen biologi, fysik och kemi.
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer nu att
arbeta vidare för att behålla och fortsätta att öka
kunskapsnivån inom naturvetenskap.

Betyg åk 9, andel klarat målen VT09 VT08
Biologi 93% 91%
Fysik 93% 88%
Kemi 93% 88%
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Barn- och ungdomsnämndens uppdrag
till förvaltningen 2009

 Ta fram en IKT-strategi för skolverksamhe-
ten i Vallentuna. (Information, kommunika-
tion, teknik)

 Uppfyllt!

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram en
IKT-strategi för skolverksamheten i Vallentuna.
Barn- och ungdomsnämnden tog i december 2009
beslut om att anta IKT-strategin.

 Kartlägga kunskapsnivån inom naturveten-
skap.

 Uppfyllt!

Barn- och ungdomsförvaltningen har kartlagt kun-
skapsnivån inom naturvetenskap. Resultaten för
elever i åk 9 visar bättre betyg vårterminen 2009 än
tidigare år, se sammanställning under målet öka
kunskapsnivån inom naturvetenskap.

Som ett underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet
har barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram en
detaljerad uppföljning för åk 9 läsåret 08/09 och det
materialet kommer att användas som utgångspunkt
vid uppföljning av 09/10 och kommande läsår.

Stor valfrihet
Kommungemensamma mål

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

 Uppfyllt!

I Vallentuna finns det ett brett utbud av olika försko-
lor, varav två tredjedelar är enskilda förskolor. Det
finns både kommunala och fristående grundskolor i
kommunen.

Barn- och ungdomsförvaltningen genomför årligen
en enkät till vårdnadshavare med barn i kommunala
förskolor. Resultaten för våren 2009 visar att 92 %
av vårdnadshavarna är helt eller till större del nöjda
med den placering de fått till sitt barn.

 Kommunen ska främja olika alternativ inom
skola och förskola.

 Uppfyllt!

Vallentuna kommun gör befolkningsprognoser och
planerar för utbyggnad av förskolor och skolor i takt
med befolkningsförändringarna. När kommunen
bygger nya förskolor, som inte är integrerade med
befintliga grundskolor, har enskilda förskolor fått
anmäla intresse för att bedriva verksamheten. Under
2009 har en ny förskola, Stenhällen, öppnat och den
drivs av Södra Roslagens förskolor.

Barn- och ungdomsnämndens egna mål

 Öka vårdnadshavarnas nöjdhet med doku-
mentation och dialog kring barnets/elevens
utveckling och lärande till 80 %.

 Ej uppfyllt!
Barn- och ungdomsförvaltningen genomför årligen
en enkät till vårdnadshavare i förskolan och grund-
skolan och elever i grundskolans åk 2, 5 och 8. An-
delen vårdnadshavare som är nöjda med dokumenta-
tion och dialog kring barnets/elevens utveckling och
lärande har minskat till 72 % i grundskolan och
75 % i förskolan vårterminen 2009.

Enkäten för vårterminen 2009 innehåller en ny fråga
som handlar om de skriftliga omdömen som infördes
fr.o.m. hösten 2008 i grundskolan. Enkäten visar att
70 % av vårdnadshavarna upplever att de skriftliga
omdömena gav bra information om hur deras barn
når målen i varje ämne.

Skolorna genomför en satsning på kompetensut-
veckling kring den individuella utvecklingsplanen
(IUP) och skolorna informerar föräldrarna om IUP.

 Öka elevers nöjdhet med dokumentation och
dialog kring utveckling och lärande till 95 %.

 Ej uppfyllt!
Målet mäts genom barn- och ungdomsförvaltningens
årliga enkät till elever i grundskolan. Andelen elever
i åk 5 och 8 som är nöjda med dokumentation och
dialog kring sin utveckling och lärande är 86 % vår-
terminen 2009 och det är lika som föregående år.
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Av eleverna i åk 5 och 8 är det 69 % som anser att
de skriftliga omdömena gav dem bra information om
hur de når målen i varje ämne.

Dokumentation
och dialog Mål

Utfall
2009

Utfall
2008

Utfall
2007

Elever 95 86 86 92
Vårdnadshavare
förskolan 80 75 80
grundskolan 80 72 77 75
Enkäten innehåller en ny fråga fr.o.m. 2008.

Barn- och ungdomsnämndens uppdrag
till förvaltningen 2009

 Implementera ett webbaserat verktyg under
2009 för att utveckla dialogen mellan
barn/elev – vårdnadshavare – skola kring
barnets/elevens utveckling och lärande.

 Uppfyllt!

Vallentuna kommun arbetar med projektet Vallentu-
na Direkt för att utveckla e-tjänster, e-förvaltning
och e-demokrati. Inom ramen för projektet Vallen-
tuna direkt har barn- och ungdomsförvaltningen
skapat ett webbaserat verktyg för dialogen mellan
barn/elev – vårdnadshavare – skola kring barnets/
elevens utveckling och lärande. Portalen omfattar
kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium
och lanserades för eleverna den 1 oktober 2009.

Kunskap för livet
Kommungemensamma mål

 Andelen elever som går ut skolan med
fullständiga betyg ska öka årligen.

 Uppfyllt!

Statistiken för 2009 visar att andelen elever som går
ut grundskolan med fullständiga betyg fortsätter att
öka årligen.

Mått
Utfall
2009

Utfall
2008

Utfall
2007

Godkänt totalt åk 9 84% 77% 73%

 Resultaten i Vallentunas skolor ska årligen
överskrida det förväntade i enlighet med
Skolverkets mätning.

 Uppfyllt!

Resultaten i Vallentunas skolor under 2009 är högre
än det förväntade enligt Skolverkets mätning. Merit-
värde för elever som lämnade grundskolan vårter-
minen 2009 var 220 och det är högre än det förvän-
tade värdet 211 för dessa elever. Även andelen ele-
ver som går ut skolan med fullständiga betyg, god-
kända totalt, var högre än det förväntade värdet.

Tabellen visar även att både meritvärdet och god-
kända totalt är högre än genomsnittet för såväl för-
ortskommuner som riket.

Mått
Utfall

Vallentuna
Förväntat
Vallentuna

Utfall
förort

Utfall
riket

Meritvärde åk 9 220 211 218 210
Godkänt totalt åk 9 84% 81% 81% 77%

 Resultaten i Vallentunas skolor ska på sikt
ligga bland de 30 bästa kommunerna i lan-
det.

 Arbetet pågår!

Sveriges kommuner och landsting presenterar årli-
gen Öppna jämförelser, som innehåller ranking av
kommuner. Rankingen som baseras på betygsstati-
stiken för 2009 finns tillgängligt först våren 2010.

Öppna jämförelser med ranking för 2008 visar att
Vallentuna kommun ligger bland de 30 bästa i lan-
det inom två områden 2008: Vallentuna kommuns
skolor har uppnått plats 13 i matematik för andelen
elever som uppnått kravnivån för nationella ämnes-
prov i matematik i åk 5. Vallentuna kommuns skolor
har också uppnått plats 24 i engelska för andelen
elever som uppnått kravnivån för nationella ämnes-
prov i engelska i åk 9.

Vallentuna hamnade på ranking 101 för meritvärdet
i åk 9 vårterminen 2008. Meritvärdet uppgick då till
208,6 för Vallentuna kommun. Vallentuna skolor
arbetar för att förbättra elevernas resultat. Betygssta-
tistiken för 2009 visar en stor förbättring av merit-
värdet som ökade till 220,2 för Vallentuna kommun.
Detta är högre än genomsnittet för riket 209,6 och
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även högre än genomsnittet för förortskommuner
217,8. Rankingen för 2009 förväntas därför vara
avsevärt förbättrad för Vallentuna.

Mått Mål
Ranking

2008
Ranking

2007
Meritvärde < 30 101 240
Behöriga till gymnasieskolan < 30 117 151
Godkända totalt < 30 136 217
DN nutidsorientering åk 9 < 30 69 13
Ämnesprov åk 9, engelska < 30 24 74
Ämnesprov åk 9, matematik < 30 121 149
Ämnesprov åk 9, svenska < 30 127 117
Ämnesprov åk 5, engelska < 30 39 20
Ämnesprov åk 5, matematik < 30 13 27
Ämnesprov åk 5, svenska < 30 37 53

Källa: Öppna jämförelser, Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomsnämndens egna mål

 Verksamheterna ska arbeta för en tidig
språkutveckling med målsättning att samtli-
ga elever ska kunna läsa i grundskolans åk 2.

 Arbetet pågår!

Förskolorna och grundskolorna har arbetat under
flera år med läsutvecklingen. Skolorna följer varje
elevs individuella läsutveckling med hjälp av läsut-
vecklingsschema (LUS). Läskunnigheten i åk 2 kart-
läggs med hjälp av Lundbergs modell. Uppföljning-
en visar att läskunnigheten har förbättrats från 71 %
år 2006 till 85 % år 2009.

Läskunnigheten i åk 2 enligt Lundbergs modell.

Mått
Utfall
2009

Utfall
2008

Utfall
2007

Utfall
2006

Läskunnighet 85% 83% 75% 71%

 Verksamheterna ska arbeta för matematik-
utveckling från förskolan och genom alla
skolår.

 Uppfyllt!

Barn- och ungdomsnämnden har tagit beslut om en
handlingsplan i matematik som mer utförligt beskri-
ver vad som ska genomföras i förskolor och grund-
skolor för att skapa bättre resultat i matematik.

 Alla elever som deltar ska uppnå godkänt på
nationella prov i åk 3, 5 och 9.

 Arbetet pågår!

Samtliga skolor har genomfört nationella ämnesprov
i åk 3, 5 och 9 under vårterminen 2009. Barn- och
ungdomsnämnden har under flera år följt utveck-
lingen av andelen elever som når kravnivån för de
nationella ämnesproven i åk 5. Uppföljningen för
2009 visar bättre resultat i svenska och andelen ele-
ver som når målen inom samtliga tre ämnen.

Nationella ämnesprov i åk 3 har genomförts för
första gången i hela landet under vårterminen 2009.
För de nationella ämnesproven i åk 9 presenteras
både en jämförelse över de senaste fyra åren inom
Vallentuna och en jämförelse med 2009 års resultat i
genomsnitt för riket och förortskommuner.

Nationella ämnesprov i åk 3
Andel elever som når
kravnivån

Utfall
2009

Svenska 88
Matematik 81
Båda ämnena 77

Nationella ämnesprov i åk 5
Andel elever som
når kravnivån

Utfall
2009

Utfall
2008

Utfall
2007

Utfall
2006

Svenska 94 90 88 90
Engelska 92 92 93 93
Matematik 92 93 90 86
Alla tre ämnen 88 84 82 82

Nationella ämnesprov i åk 9
Andel elever som
når kravnivån

Utfall
2009

Utfall
2008

Utfall
2007

Utfall
2006

Svenska 97 97 97 98
Engelska 98 99 96 99
Matematik 88 84 83 89

Andel elever som
når kravnivån

Vallentuna
2009

Riket
2009

Förort
2009

Svenska 97 97 98
Engelska 98 96 97
Matematik 88 87 90
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Barn- och ungdomsnämndens uppdrag
till förvaltningen

 Ta fram en handlingsplan i matematik som
implementeras under 2009.

 Uppfyllt!

Barn- och ungdomsnämnden har tillsammans med
rektorerna arbetat fram en handlingsplan i matema-
tik som bygger på skolornas arbete med matematik-
utveckling och kartläggningen av kompetens, läro-
medel och arbetssätt kring matematik. Barn- och
ungdomsnämnden har den 21 april 2009 tagit beslut
om handlingsplanen. Arbetet med att implementera
handlingsplanen har därefter inletts. Handlingspla-
nen följs upp och utvärderas efter våren 2010.

Den trygga kommunen
Kommungemensamma mål

 Vallentunas invånare ska uppleva kommu-
nen som trygg och säker att bo och verka i.

! Ej uppfyllt!

Kommunstyrelsen är ansvarig för målet och upp-
följning sker genom SCB:s medborgarundersökning.

 Nämnderna ska samverka kring tidiga insat-
ser för ungdomar i syfte att öka tryggheten.

 Uppfyllt!

Kommunstyrelsen är ansvarig för målet och led-
ningsgruppen för Tryggare Vallentuna följer upp
arbetsinsatserna.

 Säkra skolvägar ska prioriteras.

 Arbetet pågår!

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för målet och
följer upp trafikplanen. Barn- och ungdomsförvalt-
ningen samarbetar med kommunledningskontoret
och samhällsbyggnadsförvaltningen kring säkra
skolvägar och kollektivtrafik. Kommunen samarbe-
tar också med SL och de företag som, på entrepre-
nad från SL, trafikerar bussar och tåg i Vallentuna.

 Tillgängligheten för funktionshindrade till
bostäder, arbetsplatser, service och verk-
samheter ska öka med sikte på att uppfylla
de nationella målen.

 Arbetet pågår!

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för målet och
mäter tillgängligheten i Vallentuna jämfört med
nationella mål.

 I Vallentunas skolor ska kränkande behand-
ling, droger och brott inte förekomma.

 Arbetet pågår!

Barn- och ungdomsförvaltningens årliga enkät visar
våren 2009 att 50 % av eleverna i åk 8 upplever att
skolan har ett bra arbetssätt för att förbygga miss-
bruk av tobak, alkohol och droger.

Vallentuna kommun har genomfört Ungdomsstyrel-
sens enkät till ungdomar, Lupp, lokal uppföljning av
ungdomspolitiken. Enkäten används för att kartlägga
ungdomars levnadsvillkor i kommunen.

Barn- och ungdomsnämndens egna mål

 Skolan ska vara en trygg plats med nolltole-
rans mot kränkande behandling.

 Arbetet pågår!

Barn- och ungdomsförvaltningen genomför årligen
en enkät till vårdnadshavare i förskolan och vård-
nadshavare och elever i grundskolans åk 2, 5 och 8.
Det är 90 % av eleverna i åk 5 och 8 som känner sig
trygga i skolan. Bland eleverna i åk 2 är det 79 %
som känner sig trygga i skolan, men då bör observe-
ras att enkäten omfattar annan skala för elever i åk 2.
(En skala med glad gubbe, neutral gubbe och ledsen
gubbe. Endast glad gubbe, ej neutral gubbe räknas
som ett positivt svar att känna sig trygg.)

Andelen vårdnadshavare som uppger att deras barn
känner sig trygg på förskolan uppgår till 93 %. Inom
grundskolan anger 81 % av vårdnadshavarna att
skolan är en trygg miljö för deras barn. Enkäten
visar att det för samtliga grupper är en lägre andel
som känner sig trygga i förskolan och grundskolan
jämfört med föregående år. Skolorna bedriver ett
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omfattande arbete för att skapa en trygg förskola och
grundskola och använder enkätresultaten i förbätt-
ringsarbetet.

Känner sig trygg i
förskolan/skolan Mål

Utfall
2009

Utfall
2008

Utfall
2007

Elever åk 5+8 90 93 92
Elever åk 2 79 88 78
Vårdnadshavare
förskolan 93 95 94
grundskolan 81 83 85

Skolinspektionen har i sin granskning av skolorna
angivit att kommunen ska säkerställa att samtliga
verksamheter utgör trygga miljöer. Barn- och ung-
domsnämnden och utbildningsnämnden gav följande
svar på granskningen:

Genomförda eller pågående åtgärder
 Vi uppmärksammar och utvärderar resultaten av

enkäterna till elever och vårdnadshavare när det
gäller trygghet och arbetsro i skolan och på fri-
tidshemmet.

 Området diskuteras på dialogmötena mellan
förvaltningen och skolornas ledningsgrupper.
Vid dessa möten finns också möjlighet att sprida
goda exempel från andra skolor / fritidshem.

Planerade åtgärder
 Förvaltningen kommer särskilt att följa upp de

skolor som hade anmärkning i sin rapport från
Skolinspektionen inom detta område genom dia-
logmöten med ledningsgruppen, bevaka eventuel-
la anmälningar till Skolinspektionen och särskilt
titta på skolornas enkätresultat inom området
under våren.

 Ett förslag hur skolorna och fritidshemmen kan
använda enkätverktyget i Skoladirekt för att täta-
re utvärdera elevernas upplevelse av trygghet
och arbetsro ska tas fram av förvaltningen.

Barn- och ungdomsnämndens uppdrag
till förvaltningen

 Arbetet med likabehandlingsplan ska redovi-
sas i skolornas kvalitetsredovisning.

 Uppfyllt!

Skolornas årliga kvalitetsredovisningar innehåller
fr.o.m. läsåret 08/09 även en redovisning av arbetet
med skolornas likabehandlingsplan.

Välskött kommun med engagerade
medarbetare
Kommungemensamma mål

 Medarbetarindex i medarbetarenkäten ska
öka årligen.

 Arbetet pågår!

Vallentuna kommuns medarbetarenkät genomförs
årligen varje höst. Resultaten för 2008 visade en
förbättring inom samtliga områden. Resultaten för
2009 är på ungefär samma nivå som 2008. Några
områden är lite sämre och några områden lite bättre.
En ny fråga har tillkommit inom området jämställd-
het och detta gör att svaren inte kan jämföras mellan
åren. Medarbetarindex uppgår till 83 %.

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

 Arbetet pågår!

Vallentuna kommun arbetar på olika sätt för att göra
alla medarbetare delaktiga i arbetet utifrån kommu-
nens värdegrund. Enligt den senaste medarbetaren-
käten var det 92 % av medarbetarna som känner till
och tycker att den egna enheten arbetar utifrån
kommunens värdegrund.

 Sjukfrånvaron ska successivt minska till att
vara högst 5 %.

! Ej uppfyllt!

Sjukfrånvaron inom barn- och ungdomsförvaltning-
en har fortsatt att minska, från 8,7 % under 2007 till
8,0 % under 2008 och resultatet för 2009 blev så lågt
som 6,5 %.

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

 Arbetet pågår!

Andelen män har under de senaste åren varit runt
14 %.

176



VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse 2009
Barn- och ungdomsnämnden

8

 Alla kommunens verksamheter ska vara
certifierade enligt IiP-standard vid 2009 års
slut och arbeta för att behålla certifieringen.

 Uppfyllt!

Samtliga enheter inom barn- och ungdomsförvalt-
ningen blev certifierade i december 2009. Certifie-
ringsceremonin genomfördes den 21 januari 2010.

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

 Uppfyllt!

Kommunens ledarutvecklingsprogram erbjuds kon-
tinuerligt till nya chefer.

Barn- och ungdomsnämndens egna mål
Barn- och ungdomsnämndens övergripande per-
sonalmål för förskola, förskoleklass, fritidshem,
grundskola och särskola är ökad professionalism och
kompetens.

För att öka kompetensen genomförs en satsning på
kompetensutveckling bl.a. genom lärarlyftet och
utbildning av barnskötare.

 Personalens kompetens inom tidig språkut-
veckling ska öka.

 Uppfyllt!

Vid fördelning av platser inom Lärarlyftet har Val-
lentuna kommun valt att ha kompetensutveckling
inom tidig språkutveckling som ett av de prioritera-
de områdena. 4 lärare har deltagit under 2009.

Skoldatateket anordnar i samarbete med elevstöds-
enheten utbildning kring tidig läs- och skrivutveck-
ling. Målgruppen är pedagoger i åk F-1 och utbild-
ningen genomförs med stöd av statsbidrag för läsa,
skriva och räkna.

 Personalens kompetens inom matematik ska
öka.

 Uppfyllt!

Vallentuna kommun har också valt ut kompetensut-
veckling inom matematik som ett prioriterat område
vid fördelning av platser inom Lärarlyftet. 12 lärare
har deltagit under 2009.
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VERKSAMHETSMÅTT

Mått Mål
Utfall
2009

Utfall
2008 Utfall 2007

Utfall
2006

Riket
2009

Förort
2009

Resultat
Läskunnighet åk 2 100% 85% 83% 75% 71%
Godkänt Nationella Prov åk 3 100% 77%
Godkänt Nationella Prov åk 5 100% 88% 84% 82% 82%
Meritvärde åk 9 211 220 209 197 214 210 218
Gymnasiebehörighet åk 9 93% 91% 91% 95% 89% 91%
Godkänt totalt åk 9 81% 84% 77% 73% 79% 77% 81%
Personaltäthet
Förskola kommunal+enskild (antal barn/årsarb.) 5,5* 5,8 5,4 5,2 5,3 ** 5,4 **
Skola  (antal lärare/100 elever) 7,8* 7,6 8,1 7,7 8,4 ** 8 **
Behörighet/andel högskoleutbildade
Förskollärare i förskolan (kommunal+enskild) 31%* 38% 34% 34% 53% ** 42% **
Behöriga lärare 85% 81% 84% 85% ** 84% **
Pedagogisk högskoleutb. fritidshem 30% 25% .. 57% ** 45% **

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr

Mått

Sparande
i eget

kapital
Budget

2009
Avvikelse

2009
Avvikelse

2008
Avvikelse

2007
Avvikelse

2006
Barn- och ungdomsnämnden fast ram 1 504 72 483 1 036 2 604 2 844 1 246
BUN Resultatenheter 3 305 0 1 730 319 -7 379 -2 904
Skolpeng + vårdnadsbidrag 0 500 429 6 369 3 874 -7 938 -4 454

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått (enligt enkät) Mål Utfall 2009
Utfall
2008

Utfall
2007

Utfall
2006

Elever som trivs i skolan 86% 87% 87% 85%
Barn som trivs på fritidshemmet 79% 82% 89% 80%
Nöjda vårdnadshavare förskola 82% 84% 85% 80%
Nöjda vårdnadshavare skola 79% 81% 78% 72%
Nöjda vårdnadshavare fritidshem 74% 74% 72% 57%

FRAMTID/UTVECKLING

Mått Mål Utfall 2009
Utfall
2008

Utfall
2007

Utfall
2006

Kompetensutveckling medarbetarenkät 81% 78% 67% 63%
Andel förskollärare <40 år 25% 23% 28% 25%
Andel lärare <40 år 33% 35% 33% 31%
Planerade nya förskoleplatser inom 3 år  Enligt befolkningsprognos

MEDARBETARE

Mått Mål Utfall 2009
Utfall
2008

Utfall
2007

Utfall
2006

Medarbetarenkäten, andel positiva svar Öka årligen 83% 84% 80% 77%
Sjukfrånvaro 5% 6,3% 8,0% 8,7% 8,6%
Könsfördelning, Andel Män 14% 14% 13% 15%
Definitioner av de olika mätområdena finns i bilaga till VaSaRu-rapporten
Mål ej beslutade, markeras med grått
* Preliminära uppgifter för 2009
** Avser 2008

VaSaRu
Barn- och ungdomsnämnden

 Bokslut 2009
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Uppföljning av ekonomi Barn- och ungdomsnämnden fast budgetram
Driftsbudget
Verksamhetsblock 2009 2009 2009 2008 2008

Sparande
i eget
kapital

Budget Bokslut % Avvikelse
mot
budget

Budget Bokslut %

K 1 504 124 343 129 326 104% 122 556 127 359 104%
I 0 -51 860 -57 879 112% -47 190 -54 597 116%

TOTALT N* 1 504 72 483 71 447 99% 1 036 75 366 72 762 97%
Övergripande kommunalt K 190 9 770 9 929 102% 11 349 11 650 103%
BUN, förvaltningsledning, kvalitet I -150 -6
inkl 1 mnkr tilläggspeng HT09 N 190 9 770 9 779 100% -9 11 349 11 644 103%

Övergripande kommunalt K 9 480 8 880 94% 9 500 9 599 101%
Skolskjuts, peng+avgiftsadm. I -5

N 9 480 8 880 94% 600 9 500 9 594 101%

Strukturbidrag K 21 537 21 444 100% 21 340 22 434 105%
(inkl särskilda bidrag) I -65 -67

N 21 537 21 379 99% 158 21 340 22 367 105%

Statsbidrag K
I -16 860 -16 849 100% -16 723 -16 723 100%
N -16 860 -16 849 100% -11 -16 723 -16 723 100%

Föräldraavgifter K 117
I -33 500 -33 288 99% -28 967 -31 673 109%
N -33 500 -33 171 99% -329 -28 967 -31 673 109%

Kulturskola K 186 11 016 11 143 101% 11 016 10 899 99%
I -1 500 -1 873 125% -1 500 -1 569 105%
N 186 9 516 9 270 97% 246 9 516 9 330 98%

Resurscentrum K 1 128 19 636 21 700 19 506 20 907
exkl tilläggspeng I -3 994 -3 350

N 1 128 19 636 17 705 90% 1 931 19 506 17 557 90%

Tilläggspeng K ingår ovan 52 904 56 113 49 845 51 870
I -1 162 -1 204
N 52 904 54 952 104% -2 048 49 845 50 666 102%

Besparing pedagogisk lunch I -499
N -499 499

* K=Kostnad   I=Intäkt   N=Nettokostnad

Avvikelseanalys Fast budgetram
Budgetramen omfattar 72 483 tkr. Bokslut visar nettokostnader på 71 447 tkr vilket innebär ett överskott på 1036
tkr.

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-15, att ge uppdrag till nämnderna att redan under andra halvåret 2009
leverera överskott motsvarande 2 % mot budget, d.v.s. 1 % på helårsbudget. Barn- och ungdomsnämnden har
vidtagit åtgärder utifrån kommunfullmäktiges beslut och redovisar därför i slutet av året ett överskott. Besparingen
omfattar bl.a. pedagogisk lunch som redovisas separat.

Föräldraavgifterna har minskat något till följd av färre barn än budgeterat inom förskola och familjedaghem.
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Uppföljning av ekonomi Barn- och ungdomsnämnden resultatenheter
Driftsbudget

Verksamhetsblock 2009 2009 2009 2008 2008
Sparande

i eget
kapital

Budget Bokslut % av
årets

budget

Avvikel
se mot
budget

Avvike
lse

andel

Budget Bokslut %

K 520 108 494 954 503 588
I 521 838 494 954 506 623

TOTALT R* 3 305 0 1 730 0% 1 730 0% 0 3 035
650 Lokalansvarig K 86 756 86 483 100% 83 033 84 430 102%

I 86 756 84 299 97% 83 033 82 544 99%
R -915 0 -2 184 -2 184 -3% 0 -1 886

636 Kostchef K 32 820 33 527 102% 31 498 31 366 100%
I 32 820 34 233 104% 31 498 32 786 104%
R 288 0 706 706 2% 0 1 420

639 Rektor Bällstabergsskolan K 59 649 59 861 100% 60 500 62 133 103%
I 59 649 58 791 99% 60 500 60 755 100%
R -2480 0 -1 070 -1 070 -2% 0 -1 378

640 Ekebyskolan K 43 799 43 747 100% 43 450 44 705 103%
I 43 799 43 948 100% 43 450 45 186 104%
R 539 0 201 201 0% 0 481

641 Gustav Vasa skolan K 23 699 22 932 97% 23 229 22 647 97%
I 23 699 23 660 100% 23 229 23 912 103%
R 903 0 728 728 3% 0 1 265

642 Hammarbacksskolan K 32 726 33 546 103% 31 034 31 581 102%
I 32 726 34 063 104% 31 034 31 617 102%
R 1135 0 517 517 2% 0 36

643 Hjälmstaskolan K 22 469 22 840 102% 21 929 22 136 101%
I 22 469 23 043 103% 21 929 22 371 102%
R 235 0 203 203 1% 0 235

644 Karbyskolan K 41 726 42 286 101% 41 399 40 341 97%
I 41 726 42 289 101% 41 399 41 412 100%
R 218 0 3 3 0% 0 1 071

645 Karlbergsskolan K 27 198 25 954 95% 24 985 25 345 101%
I 27 198 26 753 98% 24 985 26 223 105%
R 857 0 799 799 3% 0 878

646 Kårstaskolan K 12 115 12 670 105% 8 897 9 952 112%
I 12 115 12 903 107% 8 897 10 187 114%
R 161 0 233 233 2% 0 235

647 Lovisedalsskolan K 34 706 35 123 101% 32 841 32 074 98%
I 34 706 36 293 105% 32 841 33 244 101%
R -36 0 1 170 1 170 3% 0 1 170

648 Ormstaskolan K 50 313 48 753 97% 44 981 46 230 103%
I 50 313 49 297 98% 44 981 46 866 104%
R 1154 0 544 544 1% 0 636
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649 RC skolverksamheter K 44 801 47 683 106% 42 041 43 287 103%
I 44 801 48 020 107% 42 041 44 441 106%
R 1099 0 337 337 1% 0 1 154

634 BUF pengfinansierad K 3 974 4 703 118% 5 137 7 361 143%
I 3 974 4 246 107% 5 137 5 079 99%
R 147 0 -457 -457 -10% 0 -2 282

* K=Kostnad   I=Intäkt   R=Resultat

Avvikelseanalys Resultatenheter
Med utgångspunkt från kommunens ekonomiska läge har skolorna varit återhållsamma. Det har resulterat i att samtliga
skolor utom Bällstabergsskolan visar överskott under 2009.

Skolorna har anpassat organisationen efter de förändrade förutsättningarna i elevunderlag. Förändringarna består
främst i att antalet äldre elever minskar och antalet yngre elever ökar.

Bällstabergsskolan har under 2009 genomfört åtgärder för att begränsa sitt underskott. Anpassningar genomfördes
inför höstterminen 2009, men då elevantalet minskade mer än skolan hade planerat så har åtgärderna inte räckt till för
att skapa en ekonomi i balans. Skolan har inte vidtagit tillräckliga åtgärder.

Lokalansvaret visar ett underskott på 2 184 tkr till följd av att hyresmodellerna som används inte fungerar
tillfredsställande. Kommunstyrelsen har 2009-01-26 givit kommunledningskontoret i uppdrag att utreda hela
kommunens principer för hyressättning med målet att få en ny hyresmodell som syftar till ett så effektivt
lokalutnyttjande som möjligt. I ett verkställighetsbeslut 2009-10-26 har detta uppdrag tillfallit kommunledningskontorets
ekonomiavdelning. Ekonomiavdelningen har anlitat extern konsult för att kartlägga nuvarande system (processen)
samt föreslå förändringar/förbättringar. Utredningen har påbörjats i januari 2010.

Ansvaret för BUF pengfinansierade gemensamma kostnader visar ett underskott. Kostnaderna inom detta ansvar kan
variera mellan åren till följd av olika gemensamma åtaganden. Resultatenheterna finansierar detta ansvar gemensamt
och eventuella överskott återbetalas till skolorna och underskott får täckas kommande år.
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Uppföljning av ekonomi Skolpeng
Driftsbudget
Verksamhetsblock 2009 2009 2009 2009 2008 2008

Budget Bokslut % Avvikelse mot
budget

Budget Bokslut %

Skolpeng och K 510 454 474 400 486 138
vårdnadsbidrag I -16 394 0 -15 611
TOTALT N* 500 429 494 060 99% 6 369 474 400 470 526 99%

Skolpeng K 509 533 474 400 485 880
I -16 394 0 -15 611

TOTALT N* 500 429 493 139 99% 7 290 474 400 470 268 99%
Förskola K 192 629 181 630

I -8 543 -7 991
N 188 909 184 085 97% 4 824 176 757 173 640 98%

Familjedaghem K 8 331 9 337
I -181 -176
N 9 968 8 150 82% 1 818 9 574 9 161 96%

Grundskola K 232 596 225 712
I -6 998 -6 960
N 224 135 225 598 101% -1 463 216 300 218 752 101%

6-åringar K 26 008 23 949
I -250 -151
N 26 387 25 758 98% 629 24 309 23 798 98%

Fritidshem K 49 969 45 251
I -421 -334
N 51 030 49 548 97% 1 482 47 460 44 917 95%

Vårdnadsbidrag K 921 -921 0 258
I
N 921 -921 0 258

* K=Kostnad   I=Intäkt   N=Nettokostnad
Skolpeng årsbelopp/elev Skolpeng Skolpeng Elever Elever Elever Elever

tkr tkr budget utfall budget utfall
Antal elever VT09 HT09 VT09 VT09 HT09 HT09
Förskola 1-2 105,5 106,6 719 728 639 618
Förskola 3-5 85,7 86,6 1 356 1 312 1 342 1 315
Summa förskola 2 075 2 040 1 981 1 933
Familjedaghem 1-2 93,6 94,5 51 35 39 28
Familjedaghem 3-5 81,4 82,2 70 67 70 62
Summa familjedaghem 121 102 109 90
Grundskola 1-5 52,8 53,3 1 968 1 994 2 047 2 062
Grundskola 6-9 67,4 68,1 1 758 1 783 1 684 1 721
Summa grundskola 3 726 3 777 3 731 3 783
6-åringar 55,6 56,2 486 472 455 435
Fritidshem 30,5 30,8 1 622 1 553 1 691 1 694

Avvikelseanalys Skolpeng
Den preliminära budgetramen för skolpeng inklusive vårdnadsbidrag uppgår till 500,4 mnkr. Utfallet visar att
kostnaderna för skolpeng och vårdnadsbidrag uppgår till knappt 494,1 mnkr. Kostnaderna är således knappt
6,4 mnkr lägre än budgeterat.

Skolpengen visar ett överskott till följd av färre barn och till följd av besparingar. Besparingen består i att
kommunfullmäktige beslutade att höja skolpengen med 1 % i stället för 2 % fr.o.m. 1 juli 2009.

Kostnaderna för vårdnadsbidrag under 2009 uppgår till 921 tkr. Barn- och ungdomsnämnden har ingen budget
för vårdnadsbidraget utan ska redovisa kostnaderna till kommunfullmäktige. Hanteringen av kostnaderna blir
därför på samma sätt som för skolpengen.
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Uppföljning av ekonomi Barn- och ungdomsnämnden
Investeringsbudget

Projekt 2009 2009 2009
Budget Bokslut Avvikelse/

överskott

TOTALT 4 000 000 3 722 000 278 000

Ofördelat BUF 79 000 79 000

6018 Invent./utrustn. kök
Kyl Hammarbacken 161 000 161 000 0

6018 IT-projekt
Projektorer m.m alla skolor 825 000 901 000 -76 000

6018 Ombyggnad för rullstol
Hjälmstaskolan 102 000 -102 000

6018 Invent./utrustn.
Atlasskolan flytt t. elhuset 1 675 000 1 258 000 417 000

6018 Invent./utrustn.
DBV-lokal Karby 133 000 260 000 -127 000

6018 Utrustning (förskola)
Karby/Ny förskoleavdelning 875 000 917 000 -42 000
Kårstaskolan/Äppellunden 252 000 142 000 110 000
Ny förskola Karlberg -19 000 19 000

* K=Kostnad   I=Intäkt   R=Resultat

Avvikelseanalys Investeringsbudget
Barn- och ungdomsnämnden har fått beviljat separata investeringsmedel
för ombyggnation av Ekebyskolans kök och utredning av Ormstaskolans
kök.

 IT-projektet med inköp och installation av projektorer på skolorna är
färdigt.
Den nya förskoleavdelningen i Karby  och den nya dagbarnvårdarlokalen är
färdigställa och verksamheterna är i full gång.
Atlasskolans äldre elever har flyttat in i elhuset vid gymnasiet efter
genomförd ombyggnation.
Ombyggnad för rullstol har gjorts under senhösten på Hjälmstaskolan.

Lokaleffektivisering i Kårsta har utretts under våren och avsatta medel skall
täcka kostnaderna för konsulterad arkitekt och landskapsarkitekt.
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Barn- och ungdomsnämnden VASARU-rapport

Personal
Mått Mål Helår 2009 Helår 2008 Helår 2007

Antal anställda 785 809 808
Antal årsarbetare 730 748 751
Medelålder (år) 47 47 47
Andel män 14% 14% 13%
Personalomsättning % 9% 9% 12%
Medellön (tkr) 25,4 24,4 23,1
Medianlön (tkr) 25,1 24,2 23,2

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:
Andel sjukdgr som avser de som är
sjuka 60 dgr eller mer 53,6% 66,6% 68,2%

Sjukfrånvaro fördelad på kön
Män 4,5% 3,6% 4,2%
Kvinnor 6,9% 8,9% 9,6%

Sjukfrånvaro fördelad på ålder
29 år och yngre 2,8% 4,7% 5,9%
30 - 49 år 5,8% 8,0% 7,9%
50 år och äldre 8,0% 9,0% 10,6%

Samtliga 5,0% 6,5% 8,0% 8,7%

Jämställdhet och mångfald
Föräldraledighet, andel män 11%
Vård av sjukt barn, andel män 12%

2009 2008 2007
Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till:
Ledarskap 84% 84% 77%
Arbetstillfredsställelse 89% 90% 88%
Kompetensutveckling 81% 78% 68%
Delaktighet 89% 90% 86%
Effektivitet 80% 82% 75%
Kundorientering 92% 93% 89%
Fysisk arbetsmiljö 63% 62% 60%
Jämställdhet* 72% 81% 75%
Kränkande särbehandling 99% 99% 98%
Medarbetarindex, andel positiva svar 83% 84% 80%
Kommunen som arbetsgivare 68% 69% 60%
svarsfrekvens 87%
*Innehåller ny fråga 2009 som inte är jämförbar med tidigare år.

Personal
Sjukfrånvaron har minskat till 6,5 % för hela barn- och ungdomsförvaltningen. De
långtidssjukskrivna har minskat avsevärt från 66,6 % under 2008 till 53,6 % under 2009.
Medellönen har ökat med 4 % mellan åren 2008 och 2009.

Personalstatistiken innehåller fr.o.m. 2009 nyckeltal för jämställdhet och mångfald.
Nyckeltalen visar männens andel av det totala antalet anställda som tagit ut föräldraledighet
respektive vård av sjukt barn någon gång under året.

Medarbetarenkäten innehåller fr.o.m. 2009 en ny fråga inom området jämställdhet. Detta
innebär att svaren inte kan jämföras mellan 2009 och tidigare år.
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Barn- och ungdomsnämnden VASARU-rapport

Fakta, volymmått och brukarenkät

Mått Helår 2009 Helår 2008 Helår 2007
H
e

Antal barn eller elever
Förskola 1 981 1 927 1 869
Familjedaghem (fdh) 96 108 108
Fritidshem 1 625 1 509 1 418
Förskoleklass 447 440 397
Grundskola + särskola 3 795 3 749 3 752

Placeringsgrad försk+fdh 90,9% 89,2% 89,2%

Andel elever i extern regi: Lå 09/10 Lå 08/09 Lå 07/08Lå 06/07
Förskola 67% 66% 66%
Förskoleklass 9% 9% 5%
Grundskola och särskola 19% 18% 16%
Andel elever i extern regi omfattar andra kommuner, friskolor och enskilda förskolor inom och utanför Vallentuna.

Enkät till elever i åk 2, 5 och 8 samt föräldrar till barn i förskola och åk 2, 5 och 8 genomförs varje vår.
Enkät till elever i åk 2 har en annan skala och resultaten är ej jämförbara med de övriga enkäterna.
Elevenkät åk 2 - andel som har en positiv inställning: 2009 2008 2007
Studiesituation 69% 71% 71%
Normer och värden 76% 84% 78%
Ansvar och inflytande 80% 83% 81%
Materiella resurser och miljö 61% 67% 62%
Läsa och matematik 73% 69% 72%
Svarsfrekvens 2009: 92%

Elevenkät åk 5 o 8 - andel som har en positiv inställning: 2009 2008 2007
Studiesituation* 82% 79% 83%
Normer och värden 83% 82% 84%
Ansvar och inflytande 72% 68% 73%
Materiella resurser och miljö 62% 59% 62%
Dialog kring kunskapsutveckling* 86% 86% 92%
Bedömning och betygssättning 79% 72% 83%
Hälsa 63% 61% 68%
Skriftliga omdömen information 69%
Andel som tycker att de har en IUP 71% 76% 65%
Svarsfrekvens 2009: 91%

Föräldraenkät skola åk 2, 5, 8 - andel som har en positiv inställning: 2009 2008 2007
Trygghet och lärande 79% 80% 80%
Dialog kring utveckling och lärande* 72% 77% 75%
Samverkan 85% 85% 79%
Fritidshemmet 74% 74% 72%
Skriftliga omdömen information 70%
Andel som tycker att deras barn har en IUP 75% 73% 66%
Svarsfrekvens 2009: 61%

Föräldraenkät förskola- andel som har en positiv inställning: 2009 2008 2007
Placering och öppettider 92% 94% 93%
Trygghet och utveckling* 82% 84% 87%
Dialog kring utveckling och lärande 75% 80%
Samverkan* 89% 90% 86%
Miljö 72% 74% 73%
Svarsfrekvens 2009: 67%

* Områdena innehåller delvis nya eller ändrade frågor fr.o.m. 2008. Detta försvårar jämförelsen med tidigare år.
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VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse 2009
Utbildningsnämnden

1

Utbildningsnämnden
Ordförande: Elisabeth Rydström (c) Bruttokostnad*: 156 284 tkr

Antal ledamöter: 9 Nettokostnad: 144 514 tkr

Förvaltningschef: Roland Beijer (Barn- och ung-
domsförvaltningen)

Budgetavvikelse 2009 -2 950 tkr

Antal årsarbetare 66 Budgetavvikelse 2008 +1 306 tkr
*Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner

9,6%

Andel av samtliga nämnders
bruttokostnad

12,0%

Andel av samtliga nämnders
nettokostnad

Utbildningsnämndens uppgift är
att
 ansvara för utbildning till ungdom i gymna-

sieskolan inom kommunen,

 låta den studerande fritt få välja gymnasie-
skola,

 bedriva och svara för vuxenutbildning och
svenska för vuxna invandrare,

 ansvara för uppföljning av alla 16-20-
åringar.

Årets händelser
 Vallentuna gymnasium har arbetat aktivt

med utvecklingen av IKT (information -
kommunikation - teknik) som pedagogiskt
verktyg.

 Vallentuna gymnasium har fördjupat det
internationella samarbetet. Samarbetet med

Spanien har utökats och Vallentuna gymna-
sium har också påbörjat ett samarbete med
gymnasieskolor i Tyskland och England.

 Ombyggnationen av Vallentuna gymnasi-
um avslutades 2009 och omfattade sex nya
klassrum, ett flertal grupprum och nya ex-
peditionslokaler.

 För första gången har övergången till hög-
skola blivit högre än riksgenomsnittet. An-
delen elever som är folkbokförda i Vallen-
tuna kommun och som övergår till högsko-
la inom 3 år efter avslutad gymnasieutbild-
ning var 43 % och riksgenomsnittet 41 %.

 Hela barn- och ungdomsförvaltningen blev
certifierad enligt kvalitetsutmärkelsen In-
vestors in People (IiP). Detta visar att sko-
lorna och samtliga enheter har ett väl fun-
gerande utvecklingsarbete där medarbetar-
nas delaktighet och utveckling sätts i fokus.
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VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse 2009
Utbildningsnämnden

2

 Skolinspektionen har granskat Vallentuna
kommuns skolor och givit den muntliga
återkopplingen: En bra skolkommun, bra
pedagogisk ledning, kunnig och engagerad
personal, ovanligt bra och tydligt kvalitets-
arbete. Skolinspektionen har givit kritik
kring främst hanteringen av avgifter vid
skidresor och barn- och ungdomsförvalt-
ningen genomför åtgärder utifrån kritiken.

Framtiden
Vallentuna gymnasium har idag en bra och
uppskattad verksamhet och fortsätter att ut-
vecklas under de kommande åren. Vallentuna
gymnasium arbetar aktivt med utvecklingen av
IKT (information – kommunikation – teknik)
som pedagogiskt verktyg. Skolan strävar efter
att skapa en-till-en lösning.

Vallentuna gymnasium kommer under de
närmsta åren att fortsätta kvalitetsarbetet för att
förbättra resultaten. Gymnasiet arbetar för att

ännu mer koppla ihop skolverksamheten med
modern skolforskning.

Förberedelser görs både på nationell nivå och i
Vallentuna för den kommande gymnasierefor-
men. Den nya gymnasieutbildningen startar
höstterminen 2011. Vallentuna gymnasium
planerar för eventuellt nya program och hur
nuvarande program ska förstärkas.

Utbildningsnämnden fortsätter samarbetet med
Täby, Danderyd och Vaxholm kring vuxenut-
bildningen. Kunskapscentrum Nordost är eta-
blerat som gemensamt vägledningscentrum och
hanterar ansökningar till grundläggande vux-
enutbildning, svenska för invandrare och gym-
nasial vuxenutbildning. Nya möjligheter tas
fram för att underlätta de studerandes ansök-
ningar till vuxenutbildningar och samtidigt
minska administrationen.

Uppföljning av mål och uppdrag

Stor valfrihet

Kommungemensamma mål från
fullmäktige

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

 Uppfyllt!

Vallentuna kommun har samverkansavtal om
gymnasieutbildning med samtliga kommuner i
Stockholms län. Undantag görs dock för några
kommuner på Södertörn samt Naturveten-
skapsprogrammet och Samhällsvetenskapspro-
grammet i Stockholms stad. Eleverna kan även
söka fritt till fristående gymnasieskolor. Det

innebär att eleverna konkurrerar om plats ut-
ifrån betyg på i princip länets samtliga gymna-
sieskolor. Kommunen är även positiv till an-
sökningar till gymnasieskolor utanför länet.

 Kommunen ska främja olika alternativ inom
skola och förskola.

 Uppfyllt!

Utbildningsnämnden får årligen yttra sig över
de ansökningar som kommit till Skolverket om
att starta fristående gymnasieskola. Utbild-
ningsnämnden är remissinstans för samtliga
friskoleansökningar i Stockholms län och har
ställt sig positiv till de ansökningar som kom-
mit.
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Kunskap för livet

Kommungemensamma mål från
fullmäktige

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

! Ej uppfyllt!

Lärlingsprogrammet vid Vallentuna gymnasi-
um har 15 elever. Lärlingsplatser erbjuds inom
det individuella programmet. Lärlingarna finns
inom ett brett område som t.ex. konditor, rör-
mokare och byggnadsarbetare. Genom lär-
lingsplatserna ökar möjligheten för fler elever i
kommunen att nå ett slutbetyg från gymnasiet.
Inläsning av grundskolans kärnämnen sker
inom programmets ram.

I förberedelsearbetet inför ny gymnasiereform
kommer frågan om gymnasial lärlingsutbild-
ning att ytterligare aktualiseras.

Utbildningsnämndens mål

 Minst 90 % av eleverna vid Vallentuna gym-
nasium fullföljer utbildningen inom fyra år.

! Ej uppfyllt!

Mål
Utfall
2009

Utfall
2008

Utfall
2007

Vallentuna gymnasium 90% 82% 82% 84%
Förortskommuner 82% 81% 81%
Stockholms län 81% 80% 81%
Riket 83% 82% 82%

Vid Vallentuna gymnasium har 82 % av ele-
verna fullföljt utbildningen inom fyra år. Ande-
len med slutbetyg efter fem år uppgår till 84 %.

Vallentuna gymnasium har lyckats med ett
bättre resultat än genomsnittet för Stockholms
län vad gäller andelen elever som fullföljer
utbildningen. För att öka andelen elever som
fullföljer utbildningen erbjuds resurser i form
av anpassad studiegång, prövningar och aktivt
elevstödsarbete.

 Minst 80 % av eleverna vid Vallentuna gym-
nasium fullföljer utbildningen inom tre år.

! Ej uppfyllt!

Elevernas startår
2002 2003 2004 2005

Riket 62% 62% 62% 62%
Stockholms län 59% 59% 59% 60%
Vallentuna gymnasium 67% 56% 62% 62%

Under de senaste åren har andelen elever som
fullföljer utbildningen inom tre år varierat mel-
lan 56 % och 67 % för Vallentuna gymnasium.

 Minst 80 % av eleverna från Vallentuna
kommun vid gymnasieskolor utanför Val-
lentuna fullföljer utbildningen inom tre år.

! Ej uppfyllt!

Elevernas startår
2002 2003 2004 2005

Riket 62% 62% 62% 62%
Stockholms län 59% 59% 59% 60%
Elever från Vallentuna 57% 72% 68% 75%

Andelen elever som fullföljer utbildningen
inom tre år har varierat mellan 57 % och 75 %
för de elever som kommer från Vallentuna och
går i gymnasieskola utanför Vallentuna.

 Minst 90 % av eleverna från Vallentuna
kommun vid gymnasieskolor utanför Val-
lentuna fullföljer utbildningen inom fyra år.

! Ej uppfyllt!

Elevernas startår
2002 2003 2004

Riket 68% 68% 69%
Stockholms län 66% 66% 66%
Elever från Vallentuna 65% 79% 79%

Andelen elever som fullföljer utbildningen
inom fyra år är högre än andelen elever som
fullföljer utbildningen inom tre år, men uppnår
inte målet 90 %.
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 Minst 90 % av eleverna som lämnar Vallen-
tuna gymnasium har grundläggande behö-
righet för högskolestudier.

! Ej uppfyllt!

Mål
Utfall
2009

Utfall
2008

Utfall
2007

Vallentuna gymnasium 90% 84% 85% 74%
Förortskommuner 90% 89% 89%
Stockholms län 90% 89% 87%
Riket 90% 89% 89%

Av alla elever med slutbetyg från nationellt
eller specialutformat program vid Vallentuna
gymnasium 2009 har 84 % grundläggande be-
hörighet till universitet och högskola. Utfallet
under åren 2008-2009 når inte målet minst
90 %, men det är en avsevärd förbättring jäm-
fört med 2007 då resultatet var 74 %.

 Minst 90 % av eleverna från Vallentuna
kommun som slutför gymnasiestudier vid
gymnasieskolor utanför Vallentuna har
grundläggande behörighet för högskolestu-
dier.

 Uppfyllt!

Elevernas startår
2002 2003 2004 2005

Riket 89% 88% 88% 89%
Stockholms län 86% 85% 85% 88%
Elever från Vallentuna 87% 97% 89% 92%

Utfallet visar att 92 % av eleverna har uppnått
behörighet till universitet och högskola.

 Andelen elever som tycker att undervisning-
en håller hög kvalitet är 80 % både vid Val-
lentuna gymnasium och vuxenutbildningen.

! Ej uppfyllt!

Mål
Utfall
08/09

Utfall
07/08

Utfall
06/07

Vallentuna gymnasium 80% 76% 66% 69%

Andelen elever som tycker att undervisningen
håller hög kvalitet har ökat till 76 % för Vallen-
tuna gymnasium. Detta är en stor ökning i för-
hållande till föregående år, men målet 80 % är
ännu inte uppnått.

Vuxenutbildningen har under 2008-2009 inte
genomfört någon enkätundersökning. De menar
dock att det undantagsvis framförts klagomål
mot utbildningsanordnare, huvudsakligen i
samband med start av kurs. Vidare har uppfölj-
ning gjorts genom möten med anordnare och
påtalade brister har åtgärdats. För 2007 var
ungefär 70 % nöjda med vuxenutbildningen.

 Att 70 % av de elever som börjar på indivi-
duella programmet skall efter ett år ha upp-
nått behörighet till gymnasieskolan.

 Uppfyllt!

Vårterminen 2009 var det 90 % av de inskrivna
eleverna på det individuella programmet (IV)
som hade nått målet behörighet till gymnasiets
nationella program. Specialpedagogresurser
och nära kontakt med lärarna är några faktorer
som har bidragit till det goda resultatet.

 Betygsättningen ska överensstämma med
resultaten på de nationella proven.

 Arbetet pågår!
De nationella proven är en del av betygsunder-
laget för en kurs. Lärare samarbetar i ämnes-
grupper kring bedömning av de nationella pro-
ven. Sambedömning sker för att garantera lik-
värdighet för eleverna.

Resultaten från de nationella proven i svenska,
matematik och engelska visar att 86 % av ele-
verna fick minst betyget godkänt, 9 % nådde ej
godkänt och 5 % av eleverna var frånvarande.
Detta kan jämföras med att 90 % av eleverna
fick minst betyget godkänt efter avslutad kurs.

Läsår 08/09 MVG VG G IG Frånvaro
Nationella prov 10% 35% 41% 9% 5%
Betyg 15% 31% 44% 10%
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 De genomsnittliga betygspoängerna i svens-
ka, engelska och matematik per program för
elever vid Vallentuna gymnasium överstiger
riksgenomsnittet.

! Ej uppfyllt!

Andelen elever med minst betyget godkänt i
kärnämneskurserna i engelska, matematik och
svenska var lägre i Vallentuna än riksgenom-
snittet.

Minst godkänt i
En, Ma, Sv

Utfall
2009

Utfall
2008

Utfall
2007

Riket
2009

Förort
2009

NV,SP,TE 97% 94% 94% 98% 97%
BP,FP,HP,Övr 60% 61% 61% 85% 85%
SM 93% 91% 86% 94% 95%

NV Naturvetenskapsprogrammet
SP Samhällsvetarprogrammet
TE Teknikprogrammet
BP Byggprogrammet
FP Fordonsprogrammet
HP Handels- och administrationsprogrammet
SM Specialutformat program

Riksgenomsnittet presenteras i tre delar:
1. Nationella program SP, NV och TE,
2. Övriga nationella program
3. Specialutformade program.

97 % av eleverna inom NV och SP i Vallentuna
gymnasium var godkända i svenska, engelska
och matematik. Detta får då jämföras med riks-
genomsnittet för NV, SP och TE som var 98 %.

Eleverna inom specialutformade program vid
Vallentuna gymnasium uppnådde 93 % och
riksgenomsnittet för alla specialutformade pro-
gram var 94 %.

60 % av eleverna inom BP, FP och HP vid Val-
lentuna gymnasium var godkända i svenska,
engelska och matematik. Riksgenomsnittet för
samtliga övriga nationella program (d.v.s. ge-
nomsnittet för 14 nationella program ej NV,SP,
TE) var 85 %.

Genomsnittliga
betygspoäng

Utfall
2009

Utfall
2008

Utfall
2007

Vallentuna gymnasium 13,5 13,0 12,6
Förortskommuner 14,3 14,2 14,1
Stockholms län 14,5 14,4 14,3
Riket 14,1 14,0 14,1

De genomsnittliga betygspoängen 2009 för
samtliga program och samtliga ämneskurser
var 13,5 vid Vallentuna gymnasium att jämföra
med riksgenomsnittet 14,0. Resultatet för 2009
är dock en förbättring i förhållande till 2008 då
genomsnittet var 13,0.

De genomsnittliga betygspoäng per program
under de tre senaste åren visar en positiv ut-
veckling.

Vallentuna gymnasium
Program

Utfall
2009

Utfall
2008

Utfall
2007

BP 11,4 10,7 11,0
FP 11,6 .. 10,9
HP .. 11,8 ..
NV 15,6 16,5 14,4
SP 13,7 13,6 13,5
SM 13,9 13,3 11,9
Totalt 13,5 13,0 12,6

.. Uppgifter avser färre än 10 elever och presenteras
därför inte i den nationella statistiken

 Vägledningen inom vuxenutbildningen är
fortsatt öppen även på helger och kvällstid
samt erbjuds en gång per månad i Vallentu-
na.

! Ej uppfyllt!

Studievägledning erbjuds inte längre på lörda-
gar. Vägledningen har öppet en kväll i veckan,
måndagar, till klockan 19. Informationen via
hemsidan finns ständigt öppen och ansökan till
vuxenutbildning kan göras via webben.

 Flertalet av Vallentunas elever ska söka
Vallentuna gymnasium i första hand.

! Ej uppfyllt!
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Ungefär en tredjedel av antalet elever som är
folkbokförda i Vallentuna söker i första hand
till Vallentuna gymnasium. Detta är jämförbart
med andra kommuner i Stockholms län. Utbu-
det av olika gymnasieskolor är stort inom
Stockholms län och eleverna kan fritt söka i
stort sett alla utbildningar inom länet.

Utbildningsnämndens uppdrag till
förvaltningen

 Vallentuna gymnasium tar fram en kommu-
nikations-/marknadsföringsplan som god-
känns av utbildningsnämnden.

 Uppfyllt!

Vallentuna gymnasium har tagit fram en mark-
nadsföringsplan som har presenterats för
nämnden vid kvalitetsdialogen.

Den trygga kommunen

Kommungemensamma mål från
fullmäktige

 I Vallentunas skolor ska kränkande behand-
ling, droger och brott inte förekomma.

 Uppfyllt!

Enkäten till elever år 2009 visade att 98 % av
eleverna känner sig trygga på skolan. Vallentu-
na gymnasium arbetar aktivt för likabehandling
och mot kränkande behandling. Gymnasiet
samarbetar med organisationen Friends och det
finns en organisation med Kamratstödjare i alla
klasser samt aktivt vuxenstöd kring dessa.

Vallentuna kommun har genomfört Ungdoms-
styrelsens enkät till ungdomar, Lupp, lokal
uppföljning av ungdomspolitiken. Enkäten an-
vänds för att kartlägga ungdomars levnadsvill-
kor i kommunen. Resultaten från den senaste
Lupp-enkäten kommer att presenteras i januari
2009 och användas som utgångspunkt för arbe-
tet med att införa det barn- och ungdomspoli-

tiska programmet som kommunfullmäktige
fastställt.

Utbildningsnämndens mål

 Att 80 % av eleverna vid Vallentuna gymna-
sium upplever att de har inflytande över sin
studiesituation.

! Ej uppfyllt!

Enkäten till elever 2009 visade att 57 % anser
att deras synpunkter har tagits tillvara på ett bra
sätt. Arbete pågår för att öka andelen elever
som anser att de har inflytande över sin studie-
situation.

Välskött kommun med engagera-
de medarbetare

Kommungemensamma mål från
fullmäktige

 Medarbetarindex i medarbetarenkäten ska
öka årligen.

 Uppfyllt!

Andelen har ökat från 77 % till 80 %.

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

 Uppfyllt!

Andelen medarbetare som känner till och arbe-
tar efter kommunens värdegrund har ökat från
89 % föregående år till 94 % i enkäten 2009.

 Sjukfrånvaron ska successivt minska till att
vara högst 5 %.

 Uppfyllt!

Vallentuna gymnasium har ännu lägre sjuk-
frånvaro än 5 %. Snabba insatser vid korttids-
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frånvaro och en arbetsplats som upplevs som
trivsam och trygg är några faktorer bakom det-
ta.

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

 Uppfyllt!

Andelen män har under de senaste åren ökat
inom Vallentuna gymnasium från 35 % år 2007
till 39 % år 2009.

 Alla kommunens verksamheter ska vara
certifierade enligt IiP-standard vid 2009 års
slut och arbeta för att behålla certifieringen.

 Uppfyllt!

Samtliga enheter inom barn- och ungdomsför-
valtningen blev certifierade i december 2009.
Certifieringsceremonin äger rum den 21 januari
2010.

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

 Uppfyllt!

Samtliga nya chefer erbjuds kontinuerligt att
delta i ledarutvecklingsprogrammet.

Utbildningsnämndens mål

 Att alla program vid Vallentuna gymnasium
har programråd som sammanträder en gång
per termin.

 Uppfyllt!

Alla program har haft programråd under både
vårterminen och höstterminen 2009. Arbete
pågår för att ytterligare stärka organisationen
och betydelsen av programråden. Programrå-
den på de teoretiska programmen har givit ele-

verna ett forum att diskutera övergripande frå-
gor utifrån sitt program. Programråden har tagit
kontakt med högskolan och med det lokala
näringslivet för att få deras medverkan i pro-
gramråden.

Utbildningsnämndens uppdrag till
förvaltningen

 Vallentuna gymnasium dokumenterar vilka
funktionsnedsättningar som finns och vilka
åtgärder som vidtagits för att underlätta
dessa.

 Uppfyllt!

Studier för personer med funktionsnedsättning
underlättas genom aktivt elevstödsarbete. Elev-
stöd med specialpedagog, speciallärare, kura-
tor, skolsköterska, skolvärdinna samt studie-
vägledare finns som alla arbetar med att anpas-
sa studiegång efter elevers skiftande behov
samt att ge stöd i olika former. Bedömning av
insatser görs individuellt i samråd med elev och
förälder.

Gymnasiet erbjuder ett specialutformat sam-
hällsvetenskapligt program för elever med As-
pergers syndrom. Anpassning av gruppstorlek,
miljö och pedagogik har genomförts för att
dessa elever ska få en gymnasieutbildning på
hemmaplan.

 Vallentuna gymnasium ska genomföra en
enkätundersökning som mäter elevernas
uppfattning om skolmaten.

! Ej uppfyllt!

Den årliga enkäten till elever kommer fr.o.m.
vårterminen 2010 att kompletteras med frågor
kring skolmaten.
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VERKSAMHETSMÅTT

Mått Utfall  2009
Budget

2009
Utfall
2008

Utfall
2007

Riket
2009

Länet
2009

Antal elever i Vallentuna gymnasium 611 699 668 683
      varav externa 109 110 106 99
Antal elever i interkommunala ersättningar 876 833 839 727
      varav kommunala skolor 398 386 377 405
      varav landstingsskolor 10 15 15 15
      varav fristående skolor 468 432 447 307
Andel med grundläggande behörighet till
högskola 84% 85% 74% 90% 90%
Andel som fullföljde gymnasiet inom 4 år 82% 82% 84% 83% 81%

Antal elever i gymnasiesärskola 26 27 23

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr

Mått
Budget

2009
Avvikelse

2009
Avvikelse

2008 2007
Utbildningsnämnden 141 564 -2 950 1 306 1 814

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått Mål Utfall 2009
Utfall
2008

Utfall
2007

Andel elever som tycker att undervisningen 80% 76% 66% 69%
håller hög kvalitet

MEDARBETARE

Mått Mål Utfall 2009
Utfall
2008

Utfall
2007

Medarbetarenkäten, andel positiva svar Öka årligen 80% 77% 73%
Sjukfrånvaro 5% 4,2% 4,1% 4,5%
Könsfördelning, andel män 39% 37% 35%

VaSaRu
Utbildningsnämnden

2009

Sid 1193



Uppföljning av ekonomi
Driftsbudget

Verksamhetsblock 2009 2009 2009 2009 2008
Budget Bokslut % Avvikelse

mot budget
Bokslut

K 155 208 159 295 103% -4 087 148 220
I -13 644 -14 781 108% 1 137 -13 668

TOTALT N 141 564 144 514 102% -2 950 134 553
Vallentuna gymnasium K 57 405 58 711 -1 306 56 376

I -10 469 -11 767 1 298 -10 879
N 46 936 46 945 100% -9 45 497

Interkommunala ersättningar K 80 331 82 232 -1 901 73 058
I -2 425 -2 577 152 -2 040
N 77 906 79 655 102% -1 749 71 018

Utbildningsnämnden/ K 900 591 309 1 577
intagningskansli I -450 0 -450 -436

N 450 591 131% -141 1 141

Lokaler, ungdomsmottagning, K 1 572 1 559 13 1 532
skoldatatek etc I 0 0 0

N 1 572 1 559 99% 13 1 532

Gymnasiesärskola och särvux K 8 300 9 493 -1 193 9 303
I -300 -281 -19 -313
N 8 000 9 212 115% -1 212 8 990

Vuxenutbildning K 6 700 6 708 -8 6 375
I 0 -156 156
N 6 700 6 552 98% 148 6 375

* K=Kostnad I=Intäkt

Avvikelseanalys av driftsbudget
Utbildningsnämndens budgetram omfattar 141 564 tkr för år 2009. Bokslutet visar kostnader
på 144 514 tkr, vilket innebär ett underskott på 2 950 tkr.

Antalet elever i fristående gymnasieskolor och andra kommuner har ökat. Detta innebär ett
underskott för kostnaderna för interkommunala ersättningar.

Även kostnaderna för elever i gymnasiesärskola och särvux har ökat. Underskottet beror till
större delen på kostnader för gymnasiesärskola.

Kostnaderna för utbildningsnämnden och intagningskansliet är något högre än budgeterat.
Samtidigt är kostnaderna för vuxenutbildningen lägre än budgeterat.

Utfallet för Vallentuna gymnasium är inom budgetram.
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Uppföljning av ekonomi
Investeringsbudget

Projekt 2009 2009 2009
Budget Bokslut Avvikelse mot

budget
TOTALT 500 504 -4

Årligt investeringsanslag 500 504 -4

Avvikelseanalys av investeringsbudget
Ombyggnaden på gymnasiet är avslutad. Genomförda investeringar
avser främst inventarier vid den ombyggda rektorsexpeditionen samt
tillkommande installationer.
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5. Personal

Mått Målsättning Helår 2009 Helår 2008 Helår 2007

Antal anställda 69 71 68
Antal årsarbetare 66 67 67
Medelålder (år) 45,8 47,3 49,1
Andel män 39% 37% 35%
Personalomsättning % 10,1% 22,1% 8,8%
Medellön (tkr) 28,5 27,1 26,2
Medianlön (tkr) 28,2 27,1 26,0

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:
Andel sjukdgr som avser de som är
sjuka 60 dgr eller mer 53,6% 52,7% 60,6%

Sjukfrånvaro fördelad på kön
Män 2,1% 3,0% 5,8%
Kvinnor 5,6% 4,7% 3,8%

Sjukfrånvaro fördelad på ålder
29 år och yngre 1,5% 0,9% 0,9%
30 - 49 år 3,2% 2,3% 2,6%
50 år och äldre 5,7% 6,5% 6,9%

Samtliga 5,0% 4,2% 4,1% 4,5%

Jämställdhet och mångfald
Föräldraledighet, andel män 0%
Vård av sjukt barn, andel män 41%

2009 2008 2007
Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till:
Ledarskap 85% 73% 77%
Arbetstillfredsställelse 91% 87% 85%
Kompetensutveckling 75% 69% 46%
Delaktighet 90% 85% 85%
Effektivitet 71% 71% 68%
Kundorientering 93% 88% 85%
Fysisk arbetsmiljö 55% 38% 34%
Jämställdhet* 61% 79% 75%
Kränkande särbehandling 99% 99% 99%
Medarbetarindex, andel positiva svar 80% 77% 73%
Kommunen som arbetsgivare 66% 50% 48%
Svarsfrekvens 87%
*Innehåller ny fråga 2009 som inte är jämförbar med tidigare år.

Personal
Uppföljningen av 2009 visar att sjukfrånvaron fortfarande ligger lågt och målet att vara under 5 % är
uppnått. Det totala antalet anställda har minskat något, medelåldern har sjunkit och andelen män har
ökat.

Personalstatistiken innehåller fr.o.m. 2009 nyckeltal för jämställdhet och mångfald. Nyckeltalen visar
männens andel av det totala antalet anställda som tagit ut föräldraledighet respektive vård av sjukt
barn någon gång under året.

Resultaten av 2009 års medarbetarenkät visar förbättringar inom de flesta områdena. Endast
området jämställdhet har minskat och det beror på att detta område innehåller en ny fråga fr.o.m.
2009 och därför går det ej att jämföra med tidigare år. Utbildningsnämnden har nått det
kommungemensamma målet att medarbetarindex ska öka årligen.
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Socialförvaltningen D.nr: 2009.010

1

Socialnämnden
Ordförande: Gunnel Orselius-Dahl (fp) Bruttokostnad*: 407 795

Antal ledamöter:
Förvaltningschef:

9 ledamöter
Anne Saaristo

Nettokostnad:
Budgetavvikelse 2009

342 597
-890

Antal årsarbetare 328 Budgetavvikelse 2008 318

* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner

Andel av samtliga nämnders
bruttokostnad

25,1%

Andel av samtliga nämnders
nettokostnad

28,5%

Andel av nämndernas nettokostnad, 28,5% år 2008 och 28,2 % år 2007.

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 i samband med familjevåld.

 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 funktions-
hindrade (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.

 Socialförvaltningen har ett
samordningsansvar för kommunens
Posom-grupp.

Årets händelser

 Utbyggnaden av Korallens vårdboende
med 32 platser är genomförd.

 Beslut togs av fullmäktige i november att
införa kundval inom hemtjänst från och
med januari 2010. Arbetet har förberetts
under 2009.

 Socialnämnden har tagit fram ett nytt
kvalitetssystem.
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Socialförvaltningen D.nr: 2009.010

2

 Socialnämnden har tagit fram en policy för
frivilligt socialt arbete och volontärer har
rekryterats.

 Socialnämndens hemsida har utvecklats.

 Socialförvaltningen har infört ett miljöpris
till den verksamhet som bäst uppfyller
socialnämndens miljöpolicy.

Verksamhetsförändringar
Med syfte att möta de nya organisatoriska krav
som utvecklingen av kundval innebär har
Socialförvaltningens organisation setts över.
From 2010-01-01 har organisationen
förändrats till en mera uttalad beställar-
utförarorganisation.

Förändringen innebär att två skilda avdelningar
införts men med fortsatt gemensamt
planerings- och verksamhetsstöd.

Boendestödsverksamhet till personer med
neuropsykiatriska funktionshinder har startats,
då målgruppen har ökat och kräver en särskild
metodik för gott resultat.

Ny modell, SIKTA, har införts för
sysselsättning till psykiskt funktionshindrade

BBIC (Socialstyrelsens rekommenderade
verktyg för utredningar av barns förhållanden)
har implementerats under två år och
förvaltningen avser att söka permanent
licensiering 2010.

Stödcentrum för unga brottsoffer (i samarbete
med Nordost-kommunerna) har permanentats

för att tillgodose det ansvar för målgruppen
som kommunen har enligt SoL.

Barncentrum Nordost (benämns även
Barnahus) har permanentats. Även detta är ett
samarbete med Nordost-kommunerna.
Verksamheten innebär ett sammanhållet arbete
mellan olika huvudmän i ärenden där barn
utsatts för våld och övergrepp.

Framtiden
Kundval – utveckling mot kundval inom olika
områden behöver utredas för att hitta bästa
formerna kvalitativt och ekonomiskt.

Väsbygårdens servicehus ska byggas om till
vårdboende.

Projekt för utveckling av psykiatriverksamhet
har beviljats medel från Socialstyrelsen.

En träfflokal ska öppnas för socialt frivilligt
arbete där kommunens anhörigstöd ska
samverka med frivilligorganisationer och
enskilda volontärer.

Utbildningssatsning för personal som arbetar
inom funktionshinder, med projektmedel från
Carpe-projektet (där 19 kommuner i
Stockholms län ingår).

EU-projekt beviljat i Nordostsamarbete för
utbildningsinsatser inom äldreomsorgen.

För att tillgodose kommuninvånares behov av
stöd i samband med familjevåld har
Socialförvaltningen avtalat med Täby
kommuns ATV (Alternativ till våld) att även
bistå Vallentuna kommuns invånare.
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Socialnämnden Verksamhetsberättelse 2009
 2010-01-28

VERKSAMHETSMÅTT

Mått
Mål/

Budget Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Utfall 2006
Ekonomiskt bistånd - antal hushåll 260 265 259 268 293
Ekonomiskt bistånd - genomsnittstid (mån) 5,3 5,3 5,1 5,5 5,5
Andel barn o unga i dygnetrunt vård 0,10% 0,08% 0,10% 0,10% 0,13%
Andel 65 år och äldre med hemtjänst 6,42% 6,29% 6,59% 6,29% 5,93%
Andel 65 år och äldre i särskilt boende 4,19% 4,69% 4,20% 4,17% 4,54%
Andel pers. i särskilt boende, psyk.långtidssj. 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 0,08%
Antal pers. som bor i särskit boende enl LSS 98 98 97,1 98 94,5
* Andel personer av total befolkning i kommunen i relevant åldersgrupp

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr

Mått 2009 2009 2008 2007
Socialnämnden Totalt 342 598 -890 318 6 127

Varav större avvikelser
Förvaltningsövergripande kostnader 1 900
Äldreomsorg -2 600
Individ- och familjeomsorg -700
Övrig verksamhet 400

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått Mål
Utförare

2008
Myndigh

2007
Utf+Myn

2006
Utf+Myn

2005
Antal nöjda med socialtjänsten totalt 100% 80% 65% 83% 81%
Individ och familjeomsorg 100% 93% 64% 79% 74%
Äldre-och handikappomsorg 100% 83% 87% 85% 80%
Funktionshindrade enl LSS* 100% 66% 50% 82% 57%
Psykiskt långtidssjuka 100% 76% 63% 83% 88%
Brukarenkäter har genomförts med olika målgrupper därför är det inte möjligt att jämföra siffrorna mellan åren efter år 2006

FRAMTID/UTVECKLING

Mått Mål Uppföljning
Utbyggnad av Korallens sjukhem Utökning av demensvården 32 nya platser nov 2009
Hemsidan ska utvecklas Vallentuna direkt Uppfyllt
Behov av ombyggnation av Väsbygården Tillgodose arbetsmiljöverkets krav Ombyggn påbörjad
Kundval inom äldreomsorg Ökad valfrihet för medborgaren Kundval i hemtjänst 2010

MEDARBETARE

Mått Mål Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007
Antal årsarbetare 328,3 321,4 306,6
Sjukfrånvaro 5,0% 5,3% 6,6% 6,9%
Resultat medarbetarenkät 84 85 87

VaSaRu
Socialnämnden

2009
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Socialnämnden Verksamhetsberättelse 2009

Uppföljning av ekonomi
Driftsbudget

Verksamhetsblock 2009 2009 2008

Socialnämnden

Budget Bokslut % Avvikelse
mot
budget

Bokslut %

TOTALT * 341 707 342 597 100,3% -890 328 632 99,9%
Förvaltningsövergripande K 40 343 37 278 92% 3 065 37 986 91%
kostnader I -4 586 -3 462 -1 124 -2 747 88%

N 35 757 33 816 95% 1 941 35 239 91%

Individ- och familjeomsorg K 45 825 51 023 111% -5 198 44 385 96%
I -2 552 -7 057 277% 4 505 -4 132 94%
N 43 273 43 966 102% -693 40 253 96%

Äldre- och handikappomsorg K 156 854 162 920 104% -6 066 151 331 105%
enligt SoL I -26 234 -29 700 113% 3 466 -28 851 122%

N 130 620 133 220 102% -2 600 122 480 102%

Verksamhet för funktions- K 134 050 137 314 102% -3 264 131 304 102%
hindrade enligt LSS I -18 920 -23 062 122% 4 142 -18 295 104%

N 115 130 114 252 99% 878 113 009 102%

Socialpsykiatri K 14 703 15 722 107% -1 019 15 052 102%
psykiskt långtidssjuka I -1 776 -1 916 108% 140 -1 391 108%

N 12 927 13 806 107% -879 13 661 102%

Övrig verksamhet K 4 000 3 537 88% 463 3 990 196%
I 0 0 0 0%
N 4 000 3 537 88% 463 3 990 105%

* K=Kostnad I=Intäkt

Avvikelseanalys av nyckeltal och driftsbudget

Utfallet 2009 är 890 tkr högre än budget. Årets resultat avviker från novembers prognos med ca 400 tkr och beror till
största del på lägre kostnader för turbundna resor.

Verksamheter som överskridit budget är hemtjänst och särskilt boende i äldreomsorg. Inom hemtjänst beror
kostnadsökningen på fler beviljade timmar per omsorgstagare medan särskilt boende har haft en ökad volym i form
av omsorgstagare. Korttidsplatser har använts i större utsträckning än normalt inför öppnandet av Korallens nybyggda
del vilket också medfört ökade kostnader.

Vård och boende för barn och unga har haft högre kostnader än budget. Även ekonomiskt bistånd överskred
budgeten, dock har ingen större kostnadsökning pga lågkonjunkturen ännu uppvisats.

De områden som haft lägre kostnader än budget är bla turbundna resor som sänkt kostnaderna med 10 % jämfört
med föreågende år. Inom myndighetsavdelningen och centraladministration har vissa tjänster vakanthållits för att
minska kostnadsmassan. Alla kommunala enheter har haft sparbeting under 2009 som man lyckats hålla. Det är
främst personalkostnader som minskats.

7
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Socialnämnden Verksamhetsberättelse 2009

Uppföljning av ekonomi
Investeringsbudget

Projekt 2009 2009 2009
Budget Utfall Avvikelse mot

budget

TOTALT 4 000 2 589 1 411
Generellt investeringsanslag 1 500
Korallen inventarier 2 500 1 808
Korallen spoldesinfektor 144
Omyggn Träningsboendet 77
Buss Uthamra 492
Tvättmaskiner, Allen's stödboende 68

Avvikelseanalys av investeringsbudget

Kvarvarande budget för Korallen ska överföras till 2010 då byggprojektet
Korallen/Väsbygården fortsätter 2010.

Av det generella investeringsanslaget har ungefär hälften använts under 2009,
den största enskilda investeringen har varit en handikappanpassad buss.

 8
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Socialnämnden Verksamhetsberättelse 2009

Personal

Mått Målsättning 2009 2008 2007

Antal anställda 385 374 351
Antal årsarbetare 328,3 321,4 306,6
Medelålder (år) 44,1 45,2 46,3
Andel män 14,0% 13,4% 10,5%
Personalomsättning % 16,0% 17,3% 16,0%
Medellön (tkr) 22,9 22,1 20,9
Medianlön (tkr) 21,2 20,5 19,0

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:
Andel sjukdgr som avser de som är
sjuka 60 dgr eller mer 51,8% 64,3% 64,5%

Sjukfrånvaro fördelad på kön
Män 3,4% 3,9% 2,5%
Kvinnor 5,7% 7,1% 7,6%

Sjukfrånvaro fördelad på ålder
29 år och yngre 3,7% 3,8% 3,1%
30 - 49 år 5,4% 6,1% 7,1%
50 år och äldre 6,1% 8,7% 8,4%

Samtliga 5,3% 6,6% 6,9%

Jämställdhet och mångfald
Föräldrarledighet, andel män 13%
Vård av sjukt barn, andel män 9%

2009 2008 2007
Medarbetarenkät - andel som svarat poritivt vad gäller:
Ledarskap 87 90 87
Arbetstillfredsställelse 91 93 93
Kompetensutveckling 86 87 83
Delaktighet 89 91 91
Effektivitet 85 87 86
Kundorientering 94 92 93
Fysisk arbetsmiljö 73 72 74
Kommunen som arbetsgivare 85 85 81

Analys
Antalet anställda har ökat under året bla genom Korallens utbyggnad och
utveckling av boendestödsverksamhet i kommunen.

Medelåldern har sänkts något och andelen män har fortsatt att öka även 2009.
Sjukfrånvaron har sjunkit och närmar sig det komungemensamma målet på 5%.

Resultat av medarbetarenkäten ligger något sämre än föregående år.

9
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Socialnämnden
Uppföljning av nämndens mål

VaSaRu-rapport tertial 2 år 2009

Område Mål Mål Status Kommentar
Tillväxt och
utveckling

Andelen medborgare som är
nöjda avseende inflytande,
tillgänglighet, service och
dialog ska öka

Övergripande mål

 Arbetet pågår!

Tillväxt och
utveckling

Förbättra tillgänglighet och
information till kommunens
medborgare

Nämndens mål
 Arbetet pågår!

Tillväxt och
utveckling

Utveckla socialnämndens
hemsida

Nämndens mål  Uppfyllt/Slutfört!
Tillväxt och
utveckling

Delta i införandet av
Vallentuna Direkt

Nämndens mål

 Uppfyllt/Slutfört!

Nämnden har deltagit med
representanter. En
representant ingick också i
Vallentuna direkts
projektteam.

Tillväxt och
utveckling

Allmänhetens kännedom om
socialförvaltningens
klagomålshantering ska öka

Nämndens mål

 Arbetet pågår!

Nya rutiner för
klagomålshantering har
utarbetats och införts under
tertial 3.

Stor valfrihet Kommunen ska erbjuda
valfrihet inom äldreomsorg
efter invånarnas behov

Övergripande mål

 Uppfyllt/Slutfört!

Beslut togs av fullmäktige i
nov om att införa kundval enl
LOV inom hemtjänsten från
1/1 2010

Stor valfrihet Socialförvaltningens
personal ska ge tydlig
information om olika
möjligheter till stöd och
bistånd samt underlätta för
ensamma människor att få
del av socialgemenskap

Nämndens mål

 Arbetet pågår!

SN har tagit fram
kvalitetsdeklarationer för
nämndens verksamheter.
Samarbetsprojekt mellan
kommunen och frivilligorg
pågår.

Stor valfrihet Fortstätta att utreda på vilket
sätt valfrihet kan tillämpas
inom äldreomsorgen under
år 2009

Nämndens mål

 Uppfyllt/Slutfört!

Utredning om kundval inom
hemtjänsten har
slutförts.Beslut togs av
fullmäktige i nov om att
införa kundval enl LOV inom
hemtjänsten från 1/1 2010

Stor valfrihet Utreda möjligheter till
förenklad
biståndsbedömning när det
gäller serviceinsatser inom
hemtjänsten

Nämndens mål

 Arbetet pågår!

Deltagande i ÖST-projektet
(Öppna Sociala E-tjänster). I
ett av delprojekten ingår att
se över förenklad
biståndsbedömning.

Stor valfrihet Utveckla de årliga
brukarenkäterna till att
omfatta brukarnas syn på
valfriheten inom
socialnämndens
verksamheter för äldre

Nämndens mål

 Arbetet pågår!

Frågor angående brukarnas
syn på möjligheten att välja
och påverka utformning av
insatserna har lagts till i
brukarenkäten.

Stor valfrihet I samarbete med
brukarorganisationer
färdigutveckla en modell för
sysselsättning för psykiskt
funktionshindrade

Nämndens mål

 Uppfyllt/Slutfört!

Modellen SIKTA med
praktikplatser kopplade till
verksamheten Svedjan är
införd och vidareutvecklas
löpande.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
2010-05-03 
KS 2009.200 

 
KOMMUNSTYRELSEN 
Kommunledningskontoret 
  
   
TELEFON VX 08-587 850 00 
FAX 08-587 850 00 
 
 
Handläggare: 
Ingrid Richter 
Direkt tfn: 
  
 
 

 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 

Reviderad pensionspolicy  

 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad 
pensionspolicy för anställda. 

 

Ärendet i korthet 

Revidering av kommunens pensionspolicy för anställda med 
förslag till pensionslösningar att använda i samband med 
övertalighet. 

 

KPA Pension - kommunens leverantör av tjänster inom 
pensionsområdet - har anlitats för att tillsammans med HR-
avdelningen ta fram ett reviderat förslag till pensionspolicy för 
anställda.  

 

Pensionspolicyn har uppdaterats avseende regler för särskild 
avtals-pension enligt överenskommelse, annan 
avgångspension enligt särskilt beslut, avgångsvederlag, 
pensionsförstärkning samt möjlighet för äldre anställda att 
minska arbetstiden utan påverkan på pensionen. 

 

Handlingar 

1. Reviderad pensionspolicy 

2. Pensionspolicy för anställda, förslag 

3. Pensionspolicy-Synpunkter på förslag 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) 
2010-05-03 
KS 2009.200 

 
 

  

 
Ulf Strömstedt Ingrid Richter 
Tf kommundirektör Tf Personalchef  
 
_______ 

Ska expedieras till: 
Kommunal författningssamling 
Alla nämnder 
ITorget 
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Pensionspolicy 
för 

anställda 
 
 
 

Fastställd av kommunfullmäktige att gälla från och med 2003-07-01 
              

Reviderad av kommunfullmäktige 2007-03-05 och 2009-xx-xx 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Vallentuna kommun 
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Sammanfattning 
Pension till anställda 
 Lön från en ny anställning ska inte samordnas med ålderspension intjänad i en 

tidigare anställning. 
 KAP-KL ska gälla även för arbetstagare som avgått med rätt till ålderspension 

enligt PA-KL.  
 Äldre anställda kan erbjudas möjlighet att minska arbetstiden utan påverkan 

på tjänstepensionen. 
 Anställda som avgår med förtida uttag av ålderspensionen kan beviljas 

pensionsförstärkning som ett extra tillskott till pensionen före 65 år.  
 Särskild avtalspension kan beviljas på heltid eller deltid i särskilda fall efter 

individuell prövning. Särskild avtalspension är ett arbetsgivarinstrument och 
ingen rättighet för den anställde. Pensionen ska beviljas med stor restriktivitet. 

 Vid överenskommelse om avgångsvederlag kan hela eller delar av vederlaget 
betalas till en tjänstepensionsförsäkring istället för att betalas ut kontant. 

 
Pension till förvaltningschefer och nyckelpersoner 
 Förvaltningschefer och nyckelpersoner har möjlighet att välja alternativ  

KAP-KL. 
 Förvaltningschefer och nyckelpersoner har möjlighet att växla lön till pension 

via ett bruttolöneavstående. 
 
Tryggande av pensionsförmåner 
 Avgiftsbestämd ålderspension och Alternativ KAP-KL tryggas genom tjänste-

pensionsförsäkring. Övriga pensionsåtaganden tryggas genom beskattnings-
rätten.  

 
Beslutsordning 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens högsta pensionsorgan med 

ansvar för övergripande och principiella pensionsfrågor.  
 Förvaltningschef, i samråd med personalchef, beslutar i enskilda pensions-

frågor av särskild karaktär, till exempel vid särskild avtalspension på heltid 
eller deltid.  

 Personalchef beslutar vid normal pensionsavgång. 
 

Bakgrund och syfte 
Pensionsavtalet KAP-KL innehåller ett flertal möjligheter till lokala överens-
kommelser. Pensionspolicyn beskriver hur kommunen beslutat att hantera speci-
fika pensionsfrågor samt vilka pensionsmöjligheter anställda i kommunen kan 
omfattas av. 
 
Pensionspolicyn ska användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik och 
bland annat hjälpa kommunen att attrahera och behålla kompetent personal.   
 

Uppdatering 
Pensionspolicyn ska ses över vart fjärde år och uppdateras om det finns behov av 
det. Däremellan bör uppdatering ske då det skett större förändringar i lagar och 
kollektivavtal med påverkan på pensionsområdet.  
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Beslutsordning   
Kommunstyrelsens arbetsutskott är, på delegation från kommunstyrelsen, kom-
munens högsta pensionsorgan med ansvar för övergripande och principiella pen-
sionsfrågor i kommunen. 
 
Förvaltningschef, i samråd med personalchef, beslutar i enskilda pensionsfrågor 
av särskild karaktär, till exempel vid särskild avtalspension på heltid eller deltid. 
Kommundirektör, i samråd med personalchef, beslutar då det gäller 
förvaltningschef. Kommunstyrelsens arbetsutskott, i samråd med personalchef, 
beslutar då det gäller kommundirektör. 
 
Kommundirektör, i samråd med personalchef, beslutar då det gäller fastställande 
av pensionsvillkor som ligger utanför ordinarie pensionsavtal, exempelvis alter-
nativ KAP-KL. Kommunstyrelsens arbetsutskott, i samråd med personalchef, 
beslutar då det gäller kommundirektör. 
 
Personalchef beslutar vid normal pensionsavgång.  
 

Pension till anställda  
 
Samordning mellan ålderspension och inkomst  
I syfte att göra det intressant för äldre arbetstagare att, vid behov från kommunens 
sida, arbeta efter avgång med ålderspension, ska lönen inte samordnas/minskas med 
ålderspensionen. Detta gäller oberoende av om ålderspensionen är intjänad i 
kommunen eller hos annan arbetsgivare. 
 
Intjänande av pensionsrätt efter avgång med ålderspension 
KAP-KL gäller även för arbetstagare som avgått från en anställning med rätt till 
ålderspension enligt PA-KL i det fall arbetstagaren senare anställs i kommunen. 
Detta gäller under förutsättning att arbetstagaren inte fyllt 67 år vid anställningens 
början.  
 
Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda  
Kommunen kan erbjuda äldre anställda möjlighet att minska arbetstiden utan att 
tjänstepensionen påverkas. Erbjudandet kan bland annat göras i syfte att under-
lätta generations- och kompetensväxling, göra besparingar samt skapa en ökad 
flexibilitet. Om arbetstidsminskningen beviljas på grund av besparingsskäl får den 
minskade arbetstiden inte ersättas med ny arbetskraft. 
 
Arbetstidsminskningen kan erbjudas enligt någon av nedanstående två modeller 
och beviljas efter individuell prövning med hänsyn tagen till förutsättningarna i 
verksamheten. Beslut fattas av förvaltningschef i samråd med personalchef. 
Respektive förvaltning svarar för kostnaden. 
 
Möjligheten gäller till 65 års ålder, men kan efter särskilt beslut förlängas till längst 
67 års ålder. Anställningen omregleras i samband med arbetstidsminskningen.  
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Arbetstidsminskning enligt nedan kan komma att påverka den anställdes allmänna 
pension, socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna. 
Kommunen kompenserar inte för denna påverkan. 
 
Minskad arbetstid med bibehållen tjänstepension 
Möjligheten gäller för tillsvidareanställda och innebär att den anställde tillåts 
minska sin arbetstid till lägst 50 procent av heltid. Arbetstidsgränsen är satt med 
tanke på kommunens behov av att planera och säkerställa arbetet inom verksam-
heten. Lön betalas ut efter den faktiska arbetstiden, men det fortsatta tjänste-
pensionsintjänandet behålls på samma nivå som före arbetstidsminskningen.  
 
Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder och ha minst fem års sammanhängande 
anställningstid i kommunen i direkt anslutning till arbetstidsminskningen. 
 
Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den överens-
komna månadslönen före arbetstidsminskningen. Denna lön ska förändras 
procentuellt med faktiska löneökningar. 
 
80-90-100-modellen 
Möjligheten gäller för tillsvidareanställda. Anställda som arbetar heltid tillåts 
minska sin arbetstid från 100 till 80 procent. Lön betalas ut med 90 procent och 
tjänstepension tjänas in med 100 procent.  
 
För anställda som arbetar deltid används samma grundmodell som ovan. Det 
innebär att arbetstiden minskas med 20 procent, lönen minskas med 10 procent 
och det fortsatta tjänstepensionsintjänandet behålls på deltidsnivån före 
arbetstidsminskningen. Nedre gräns för arbetstiden efter minskningen är 50 
procent av heltid. Arbetstidsgränsen är satt med tanke på kommunens behov av 
att planera och säkerställa arbetet inom verksamheten. 
 
Den anställde ska ha uppnått 63 års ålder och ha minst 10 års sammanhängande 
anställningstid i kommunen i direkt anslutning till arbetstidsminskningen. 
 
Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den överens-
komna månadslönen före arbetstidsminskningen. Denna lön ska förändras 
procentuellt med faktiska löneökningar.  
 
Pensionsförstärkning vid förtida uttag 
Kommunen kan erbjuda anställda som avgår med förtida uttag av tjänstepensio-
nen ett tilläggsbelopp som förstärkning till ålderspensionen före 65 år.  
 
Pensionsförstärkning kan övervägas vid övertalighet och organisatoriska föränd-
ringar samt då det finns särskilda skäl av individuell karaktär. Beslut fattas efter 
individuell prövning av förvaltningschef i samråd med personalchef. Respektive 
förvaltning svarar för kostnaden. 
 
Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder och avgå från sin anställning i kommu-
nen med förtida uttag av tjänstepensionen före 65 års ålder.  
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Tilläggsbeloppet är 15 procent av den överenskomna månadslönen vid avgångs-
tillfället. Beloppet är detsamma under hela utbetalningstiden, ingen indexering ska 
ske.  
 
Beloppet betalas ut kontant varje månad från avgången till 65 års ålder. Anställ-
ningen upphör i samband med pensionsavgången. Inget ytterligare tjänste-
pensionsintjänande sker därefter.  
 
Särskild avtalspension enligt överenskommelse 
Särskild avtalspension kan betalas ut på heltid eller deltid efter överenskommelse 
mellan arbetsgivare och anställd. Särskild avtalspension är ett arbetsgivarinstru-
ment och ingen rättighet för den anställde. Pensionen ska beviljas med stor 
restriktivitet. 
 
Allmänt 
Särskild avtalspension kan beviljas då det finns särskilda skäl, till exempel organi-
satoriska förändringar, övertalighet då tjänsten inte behöver återbesättas, eller då 
det finns särskilda skäl av individuell karaktär.  
 
Beslut fattas efter individuell prövning av förvaltningschef i samråd med personal-
chef. Respektive förvaltning svarar för kostnaden. 
 
Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder och ha varit anställd i kommunen sam-
manhängande i minst 10 år före pensionstillfället. Om det finns vägande skäl kan 
kommunen i enskilda fall besluta om undantag från kravet på uppnådd ålder och 
anställningstid. 
 
Vid pension på deltid omregleras anställningen i samband med arbetstidsminsk-
ningen. Arbetstiden efter minskningen ska vara minst 50 procent av heltid. Ar-
betstidsgränsen är satt med tanke på kommunens behov av att planera och säker-
ställa arbetet inom verksamheten. 
 
Pensionsnivå 
Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) 
enligt KAP-KLs regler. Pensionsnivån är fastställd till nedanstående procentsatser.  
 

Pensionsunderlag uttryckt i 
inkomstbasbelopp 

Pensionsnivå 
 

0 – 7,5 73,5 % 
7,5 – 20 55 % 
20 – 30 27,5 % 

 
Pension på deltid betalas ut i en omfattning som motsvarar arbetstidsminsk-
ningen. 
 
Utbetalning 
Pensionen betalas ut från den överenskomna tidpunkten till 65 års ålder. Pension 
på deltid kan efter särskild överenskommelse förlängas till längst 67 års ålder.  
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Utbetalningarna upphör tidigare om intjänad pensionsrätt 1997-12-31 eller för-
månsbestämd ålderspension böjar betalas ut av kommunen. Vid särskild avtals-
pension på deltid upphör utbetalningarna tidigare även i det fall sysselsättnings-
graden ändras eller arbetstagaren avgår från resterande del av anställningen. 
 
Fortsatt pensionsintjänande 
Under tid med särskild avtalspension fortsätter kommunen att betala pensions-
avgift till avgiftsbestämd ålderspension. Pensionsgrundande tid för förmåns-
bestämd ålderspension fortsätter i förekommande fall att tillgodoräknas och rätten 
till efterlevandepension bibehålls. Pensionsavgiften och pensionsförmånerna ovan 
beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler.  
 
Samordning 
Förvärvsinkomst upp till ett prisbasbelopp per år undantas från samordning med 
särskild avtalspension. Vid särskild avtalspension på deltid undantas ett prisbas-
belopp multiplicerat med graden av arbetstidsminskning. Förvärvsinkomst som 
överstiger denna nivå ska samordnas genom att den särskilda avtalspensionen 
minskas med 73,5 procent av den överstigande delen av inkomsten. 
 
Påverkan på allmän pension mm 
Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension kan komma att på-
verka allmän pension, socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsför-
säkringarna. Kommunen kompenserar inte den anställde för denna påverkan. 
 
Utbetalning av avgångsvederlag 
Om kommunen träffar överenskommelse med en anställd om avgång med av-
gångsvederlag, ska det finnas möjlighet att istället för kontant utbetalning få hela 
eller delar av avgångsvederlaget inbetalt till en tjänstepensionsförsäkring. Inbetal-
ningen sker i form av en engångspremie till en genast eller senare börjande tjänste-
pensionsförsäkring.  
 
Kommunen ska ha ett kostnadsneutralt synsätt, varvid premien till tjänste-
pensionsförsäkringen ska räknas upp med skillnaden mellan lagstadgade arbets-
givaravgifter och särskild löneskatt. 
 
Överenskommelse om insättning i pensionsförsäkring måste göras innan beloppet 
varit tillgängligt för lyftning för den anställde, dvs. innan överenskommelsen 
skrivs under.  
 

Pension till förvaltningschefer och nyckelpersoner 
I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer i 
konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med bestäm-
melserna i KAP-KL, möjlighet till alternativ pensionslösning.  
 
Alternativ KAP-KL 
Allmänt 
Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt 
KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner 
inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy.   
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Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen, innebär alternativ 
KAP-KL större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning.  
 
Kostnadsneutralitet 
Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas 
genom tjänstepensionsförsäkring med löpande premiebetalning. Premien mot-
svarar den som kommunen skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension i 
det fall kommunen hade valt att trygga den med försäkring. 
 
Anställda som omfattas  
Erbjudandet om alternativ KAP-KL omfattar alla nuvarande och tillkommande 
förvaltningschefer eller motsvarande. 
 
En anställd som omfattas av erbjudandet beslutar själv om han eller hon ska 
acceptera alternativ KAP-KL eller fortsätta att omfattas av den ordinarie för-
månsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL. En anställd som valt att omfattas 
av alternativ KAP-KL kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge anställningen 
i kommunen består.  
 
Eget val 
Den anställde väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller 
fondförsäkring, samt om försäkringen ska innehålla återbetalningsskydd eller ej. 
Återbetalningsskydd innebär att det samlade pensionskapitalet betalas ut till 
familjen som en månadsvis pension om den anställde avlider. 
 
Försäkringsbolag anvisas av kommunen.  
 
Utbetalning 
Pensionen kan betalas ut tidigast från 55 års ålder efter överenskommelse med 
försäkringsbolaget. Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller i vissa fall 
livsvarigt. Kortaste utbetalningstid är vanligen fem år.  
 
Premieinbetalning 
Premien för alternativ KAP-KL betalas löpande av kommunen till den försäkring 
den anställde valt.  
 
Särskild avtalspension 
Särskild avtalspension skall vid behov kunna användas vid avveckling på heltid 
eller deltid av förvaltningschefer eller motsvarande, enligt samma riktlinjer som 
gäller för övriga anställda.  
 
Löneväxling till pension 
Förvaltningschefer och nyckelpersoner i Vallentuna kommun har möjlighet att 
löneväxla till pension via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Det 
överenskomna beloppet avsätts till en tjänstepensionsförsäkring. Försäkringsbolag 
ska godkännas av arbetsgivaren. 
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Den lön som växlas får inte ha varit tillgänglig för lyftning. Lägsta belopp att växla 
är 200 kronor per månad och högsta är 10 000 kr per månad, dock maximalt 20 
procent av bruttolönen.  
 
Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Det innebär att skillna-
den mellan sociala avgifter och särskild löneskatt tillgodoräknas den anställde med 
en högre pensionspremie som följd.  
 
För att löneväxlingen inte ska inverka negativt på den anställdes ordinarie tjänste-
pension ska den oväxlade lönen vara pensionsgrundande. Den oväxlade lönen ska 
också ligga till grund för övriga lönerelaterade förmåner som till exempel sjuklön, 
övertidsersättning och semesterersättning. 
 
Löneväxlingen ska regleras i ett avtal mellan arbetsgivaren och den anställde. Av-
talet ska, utöver ovanstående punkter, även innehålla uppgifter om avtalets löptid, 
villkor för upphörande, eventuell uppsägningstid samt den anställdes valmöjlig-
heter vad gäller försäkringsbolag och försäkringsformer. Dessutom ska förutsätt-
ningarna vid ledighet, sjukdom, dödsfall och anställningens upphörande beskrivas. 
 
Löneväxlingen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, sjuk-
penning, sjukersättning, föräldraersättning, ersättning från avtalsförsäkringarna 
med mera. Kommunen ska ej kompensera arbetstagaren för denna påverkan. 
 

Tryggandeformer 
Vallentuna kommun tryggar pensionsåtagandena för anställda enligt föjande: 
 
Avgiftsbestämd ålderspension Tryggas sedan 1998 genom försäkring. 

Löpande inbetalning av premie till den 
försäkring den anställde valt. 
 

Förmånsbestämd ålderspension Tryggas tillsvidare genom beskattnings-
rätten. Pensionsintjänandet skuldförs 
årligen.  
 

Pension till efterlevande Tryggas tillsvidare genom beskattnings-
rätten. Hela pensionsbeloppet skuldförs i 
samband med dödsfall. 

 
Särskild avtalspension enligt 
överenskommelse  

Tryggas genom beskattningsrätten. Hela 
pensionsbeloppet skuldförs i samband med 
beviljad pension.  
 

Alternativ KAP-KL för 
förvaltningschefer och 
nyckelpersoner 
 

Tryggas genom försäkring. Löpande 
inbetalning av premie till den försäkring den 
anställde valt. 
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Pensionspolicy Vallentuna kommun 

 10 (10)    

Pensionsinformation till anställda 
Enligt ”Riktlinjer för arbetsgivarens informationsansvar” är arbetsgivaren ansvarig 
för att anställda informeras om pensionsförmåner som tjänats in i anställningen.  
 
Kommunen erbjuder information enligt nedan. De muntliga informa-
tionsinsatserna genomförs antingen i egen regi eller med hjälp av extern kom-
petens. 
 
Nyanställda 
Kommunen erbjuder varje år muntlig och gruppvis pensionsinformation riktad till 
nyanställda. Syftet med informationen är att översiktligt informera om KAP-KL 
och det individuella valet, samt öka medvetenheten om individens ansvar för den 
framtida pensionen. Informationen genomförs i samband med introduktions-
programmet för nyanställda eller enligt överenskommelse med HR-avdelningen.  
 
Det individuella valet 
Anställda som ska välja placering för avgiftsbestämd ålderspension för första 
gången får skriftlig information om möjligheten att välja försäkringsbolag och 
försäkringsform, samt vad som sker om val inte görs.  
 
Under anställningen 
Kommunens anställda får varje år information om intjänade pensionsförmåner i 
anställningen. Pensionsinformationen är skriftlig och lämnas i form av en pen-
sionsprognos.  
 
Information om den avgiftsbestämda ålderspensionen fås från det försäkrings-
bolag den anställde valt. 
 
Äldre anställda   
Kommunen erbjuder varje år muntlig och gruppvis information riktad till an-
ställda som fyllt 58 år. Syftet är att informera om den kommande pensionen, 
bland annat olika möjligheter för uttag. HR-avdelningen ansvarar för informa-
tionen. 
 
Vid pensionsavgång 
Anställda som planerar att avgå med pension ska lämna skriftlig ansökan om detta 
till närmaste chef senast tre månader före planerad pensionsavgång. All 
administration kring pensionsavgång sköts av KPA Pension, Pensionshjälpen. I 
god tid innan pensionsavgången informeras den anställde skriftligen om pensions-
beloppets storlek.  
 
För begäran om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, samt information 
om pensionsförmånens storlek, ska den anställde vända sig till valt försäkrings-
bolag. 
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2010-05-03 
KS 2010.080 

 
KOMMUNSTYRELSEN 
Kommunledningskontoret 
  
   
TELEFON VX 08-587 850 00 
FAX 08-587 850 00 
 
 
Handläggare: 
Henrik Berggren 
Direkt tfn: 
08-587 850 37  
 
 

 

 
 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 
 

Försäljning Karby Tennishall Karby 3:92 

 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

1. godkänna avtal om försäljning av Karby tennishall, 
del av Karby 3:92, till KTH-hallen AB. Köpeskillingen är 
5 000 000 kronor. 

 

Ärendet i korthet 

Preliminärt avtal om försäljning av Karby tennishall har 
tecknats med KTH-hallen AB. Avtalet reglerar försäljningen av 
byggnad med tomt om cirka 1 500 kvadratmeter av Karby 3:92. 
Kommunen har ansökt om och bekostar avstyckning. Köparen 
avser att utveckla hallen för olika typer av bollsporter samt att 
på övre plan i omklädningsbyggnaden öppna en 
gymanläggning. Vallentuna kommun förbinder sig att under tre 
år från tillträdets hyra 172 kvadratmeter lokaler i byggnaden för 
fritidsförvaltningens fritidsgårt, Café Haket. 

 

Ärendets tidigare behandling 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslog 2010-03-
29 § 87 kommunfullmäktige att godkänna avtal om försäljning 
av Karby tennishall, del av Karby 3:92, till KTH-hallen AB. 
Köpeskillingen sattes till 5 000 000 kronor. 

 

Bakgrund 

År 2000 arrenderade Vallentuna kommun ut del av Karby 3:92 
till Karby Tennisklubb. På denna mark uppförde klubben en 
tennishall. Kommunen gick i borgen för av klubben upptagna 
lån och byggnaden pantförskrevs genom en 
säkerhetsöverlåtelse. 
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Klubben gick i en period av försämrad likviditet och var vid 
upprepade tillfällen sen med betalningen på sina lån. 
Kommunen tvingades då i egenskap av borgensman att lösa 
lånen och blev därmed ägare av tennishallen. 

Kommunen har därefter, utan resultat, försökt teckna 
hyresavtal med klubben för fortsatt tennisverksamhet. 
Tennisklubben valde dock att lägga ned sin verksamhet och 
lämnade hallen den 31 augusti 2009. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan hösten 2009 haft i 
uppdrag att hitta en hyresgäst eller köpare till tennishallen. 
Under hösten 2009 och våren 2010 har diskussioner förts med 
ett antal olika intressenter. 

KTH-hallens koncept för utveckling och drift av hallen är enligt 
samhällsbyggnads- och fritidsförvaltningen det mest förmånliga 
för Vallentuna kommun. 

 

Kommunledningskontorets kommentarer 

Kommunledningskontorets har inga kommentarer i sak utan 
konstaterar bara att samhällsbyggnadsförvaltningen fullföljt sitt 
uppdrag från hösten 2009.   

 
 

 

Handlingar 

1. Försäljning Karby Tennishall Karby 3:92 

 
 

 
 Henrik Berggren 
 Tf ekonominchef 
 
_______ 

Ska expedieras till: 
Akten 
SBN 
FN 
Redovisningsansvarig Marie Wallin 
KTH-hallen AB 
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