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



NOTeR
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Numera kan skejtarna göra sina 
tricks inomhus i Vallentuna skate-
park. Foto: matton images.

Vy över Vallentuna tätort  
och Vallentunasjön.  
Foto:Bergslagsbild aB.

Vallentunabandet Concrete  
society premiärspelar  
på ungdomshuset Nova.

Trots regn och rusk var 
uppslutningen stor vid 
Vallentunas årliga höstfest.
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kOmmuNalRÅdeT haR ORdeT

kommunalrådet har ordet

Stordåd i verksamheterna
Strax före sommaren kom illavarslande rapporter om kraftigt 
sjunkande skatteintäkter. Det beslöts då att kommunen skulle 
spara en procent på verksamheten, motsvarande cirka 12 
miljoner kronor. Med den då tillgängliga informationen var 
beslutet alldeles nödvändigt. 

Trots de bistra omständigheterna har kommunens medar-
betare gjort stordåd. Koncerntänkandet har präglat verksam-
heterna och man har solidariskt delat ansvaret för kommu-
nens totala ekonomi. 

Det är glädjande att se att eleverna i Vallentunas grundsko-
lor når allt bättre kunskapsresultat. Meritvärdet (betygsmedel-
värdet) för eleverna som lämnade grundskolan förbättrades 
ytterligare under 2009. Skolorna i Vallentuna uppfyllde där-
med med råge målet att placera sig i den främsta tiondedelen 
av landets alla kommuner samtidigt som en ökande andel (93 
procent) av eleverna blev behöriga till gymnasiet.

Tillväxt och service
Vallentuna är en av de snabbast växande kommunerna i riket. 
Sedan mitten av 1980-talet har kommunen vuxit med cirka 2 
procent per år. Under 2009 ökade befolkningen med cirka 400 
personer och vi är nu nästan 30 000 invånare.

Arbetslösheten i kommunen tillhör landets lägsta och var 
vid årsskiftet 2,1 procent. Befolkningstillväxten och den rela-
tivt låga arbetslösheten medför en hög efterfrågan på barnom-
sorg och fritidshem. Trots det klarar vi kravet att erbjuda plats 
inom tre månader.

Inom socialtjänsten beslöts under året att införa kundval 
inom hemtjänsten. Syftet är att kunderna själva ska få välja 
anordnare. Ett antal projekt pågår i syfte att förbättra social-
tjänstens verksamhet. 

Korallens vårdboende, som varit ett stort investerings-
projekt för kommunen, invigdes med pompa och ståt under 
hösten.

Stadsplanering och miljö
• Det omfattande arbetet med den nya översiktsplanen gick 

i slutet av 2009 in i sitt slutskede. Översiktsplanen finns 
nu som utställningshandling och fullmäktige beräknas ta 
beslut under maj 2010.

• Vidare fortskred arbetet med det nya kulturhuset/bibliote-
ket i rekordfart, så att det första spadtaget kan tas på Världs-
bokdagen den 23 april 2010.

• Arbetet med Vallentuna trafikplats och dubbelspårsutbygg-
naden på Roslagsbanan snabbades på under året. Även här 
ska det första spadtaget tas under våren 2010.

• Det stora byggprojektet på Vallentuna idrottsplats med tre 
fotbollsplaner – varav två med konstgräsläktare med tak 
och omklädningsrum, är i full gång. Invigning sker den 6 
juni 2010.

• Under året fattades beslut om att tillsammans med Vägver-
ket och Upplands Väsby kommun finansiera en uträtning 
av väg 268 vid Grana.

• Ett annat viktigt beslut som resulterat i konkret handling 
under året var beslutet om reningen av Vallentunasjön.  
Under hösten ägde provtrålning av sjön rum och under 
2010 ska systematisk utfiskning av vitfisk ske för att öka 
siktdjupet.

Förutsättningar för framtiden
Vallentunas starka ekonomi är en viktig grund för en bra och 
stabil utveckling. Det innebär att kommunen har bra förut-
sättningar att klara en ekonomi i balans trots en bekymmer-
sam konjunktur och kommande investeringar. Det finns alltså 
all anledning att se ljust på framtiden i Vallentuna!

Örjan Lid (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Till följd av världsekonomin var 2009 ett turbulent år även i Vallentuna. 
Men trots det svåra ekonomiska läget blev det ekonomiska resultatet 
ett överskott på 29,5 miljoner kronor. Balanskravet och samtliga ekono-
miska mål uppnåddes och vi kan konstatera att kommunen har en god 
ekonomisk hushållning och en sund ekonomi, vilket naturligtvis känns 
tryggt inför kommande år. Det känns också bra att kommunen fortfa-
rande är skuldfri och att vi inte behövt höja skatten. 
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NyCkelTal i sammaNdRag

Nyckeltal i sammandrag

2009 2008 2007 2006 2005

Befolkning 31/12 1) 29 361 28 954 28 382 27 865 27 397

   varav  1–5 år 2 296 2 224 2 210 2 141 2 038

   varav  6 –15 år 4 206 4 229 4 153 4 163 4 213

   varav 16–19 år 1 865 1 790 1 737 1 661 1 533

   varav 80– w år 848 836 827 816 786

Antal årsarbetare 2) 1 315 1 313 1 304 1 277 1 268

   per 1000 invånare 45 45 46 46 46

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

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

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

Årets resultat, mnkr 29 33 22 119 29

Årets resultat enligt balanskravet, mnkr 10 23 19 41 23

Driftbudgetavvikelse, mnkr 24 16 -2 28 15

Nettokostnader, mnkr 3) 1 130 1 097 1 020 931 853

   per invånare, kr 38 486 37 881 35 928 33 409 31 138

Nettoinvesteringar, mnkr 107 102 68 61 33

   per invånare, kr 3 633 3 535 2 410 2 172 1 203

Eget kapital, mnkr 744 715 682 660 541

   per invånare, kr 25 348 24 686 24 023 23 685 19 747

Låneskuld, mnkr 0 0 0 0 90

   per invånare, kr 0 0 0 0 3 285

Soliditet, % 70 75 76 80 67

inklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden 23 23 20 27 18
     
1)  källa sCB     
2)  exklusive anställda i verksamhet     
3)  exklusive avskrivningar          
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Vallentuna är en av landets snabbast växande kom-
muner. Förväntningarna på Vallentuna som en expan-
siv kommun är stora, och vi arbetar intensivt med 
att anpassa kommunens service och verksamhet till 
invånarnas behov och förväntningar. Mycket intres-
sant har hänt i Vallentuna under 2009. Här är några 
exempel:

Vallentuna gymnasium har genomfört en ombyggnation för 
att skapa fler klassrum. Gymnasiets internationella samarbete 
har utökats. Numera samarbetar vi med skolor i Spanien, 
Tyskland och England. Andelen elever som börjar på högsko-
la inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning är för första 
gången högre än riksgenomsnittet. Också inom barnomsor-
gen expanderar vi. Det senaste tillskottet bland nybyggda 
förskolor är Stenhällen, som invigdes i början av året. 

Inom fritidsområdet har vi också genomfört spännande 
förändringar. Kommunens idrottsplats har fått två nya konst-
gräsplaner. En av dem är certifierad enligt FIFA 2 star, vilket 
innebär att all slags internationell fotboll kan spelas där. Dess-
utom har kommunen nu ett av nordöstra Stockholms finaste 
motionsspår, med nytt underlag i femkilometersspåret. 

Vi har beslutat uppföra ett nytt bibliotek/kulturhus i Kom-
munalhusparken. Det nya biblioteket/kulturhuset kommer att 
erbjuda Vallentunabor i alla åldrar ett modernt bibliotek – en 
attraktiv, öppen mötesplats för kunskap, information och 
kulturupplevelser.

 Under året har kommunen arbetat med den nya över-
siktsplanen och ordnat samverkansmöten mellan politiker, 

Årets händelser

ÅReTs häNdelseR

kommuninvånare och tjänstemän. Syftet med översiktsplanen 
är att ta ett helhetsgrepp kring kommunens utveckling. Kom-
munfullmäktige fattar det slutliga beslutet om översiktsplanen 
under första halvåret 2010. 

Arbetet med att ta fram ett upphandlingsunderlag för Val-
lentuna trafikplats har fortsatt under året. Projektet omfattar 
planer för byggande av en planskild korsning mellan Ros-
lagsbanan och Angarnsvägen/Väsbyvägen med en 360 meter 
lång järnvägsbro, nya cirkulationsplatser och en överdäckning 
mellan kyrkan och centrum.

Under året har 32 nya vårdbostäder på Korallen färdig-
ställts. Bostäderna invigdes den 16 oktober. 

Kommunen har lanserat en ny hemsida med e-tjänster 
vilket innebär ökade möjligheter till demokrati. Syftet är att 
förbättra informationen, servicen och nyttan för kommunin-
vånarna. Alla förvaltningars verksamheter finns represente-
rade på hemsidan. Bland annat har alla elever i Vallentunas 
skolor möjlighet att logga in i skolportalen Skoladirekt. Där 
finns en mängd verktyg och funktioner för att underlätta det 
dagliga arbetet i skolan och öka kommunikationen mellan 
skolan och hemmet. 

Kvalitetsutmärkelsen Investors in People, som visar att 
kommunen har ett väl fungerande utvecklingsarbete, där 
medarbetarnas delaktighet och utveckling sätts i fokus, inne-
has nu av alla förvaltningar utom en. 

Det är glädjande att konstatera att så mycket hänt i Val-
lentuna under det gångna året. Vi har en stark framtidstro, 
och ser fram emot kommande utmaningar. Bland annat pågår 
många spännande rekryteringar av nya chefer och ledare 
inom kommunen. 

socialnämndens ordförande gunnel Orselius-dahl , socialchef anne saaristo och kom-
munalrådet Örjan lid klipper bandet vid vårdboendet korallens invigning. enhetschefen 
mari-ann hanson tittar på.

under året lanserades Vallentuna kommuns nya webbplats som ökar tillgänglig-
heten och förbättrar servicen till medborgarna. Foto: Robert Blom 
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Omvärldsanalys 

Ekonomisk utveckling
Under år 2009 upplevde världsekonomin den djupaste svackan 
på decennier. Sverige som ett litet och mycket exportberoende 
land påverkades kraftigt. Effekten av den minskade exporten 
spred sig i ekonomin i form av minskad inhemsk efterfrågan. 

Den svaga utvecklingen av BNP gav effekter på arbets-
marknaden både genom minskat utbud av arbetskraft och 
genom minskad sysselsättning. En svag arbetsmarknad 
pressar ner löneökningarna. Tillsammans med färre arbetade 
timmar medför den lägre löneökningstakten att kommunens 
skatteunderlag utvecklas mycket svagt.

Den ekonomiska situationen för landets kommuner var 
därför bekymmersam under 2009. I en lågkonjunktur mins-
kar dock inte efterfrågan på kommunala tjänster. I vissa fall 
gäller det omvända förhållandet, vilket har skapat ett finansie-
ringsproblem. De statliga satsningarna kompenserar till viss 
del bortfallet av skatteintäkter.

Den kraftiga lågkonjunkturen påverkade även Vallentuna 
kommuns förutsättningar. Skatteintäkterna blev 21 miljo-
ner kronor lägre än vad som budgeterats, vilket motsvarar 
en minskning med 2 procent. Den kraftiga försämringen 
föranledde kommunfullmäktige att i juni besluta om bespa-
ringar med 1 procent av nämndernas nettokostnader under 
pågående budgetår.

Enligt en bedömning från Sveriges Kommuner och Lands-
ting kommer tillväxten att vara omkring 2,5 procent 2010 och 
2011. Då det finns ledig kapacitet i samhällsekonomin kom-
mer den ökade tillväxten dock inte påverka arbetsmarknaden 
och antalet arbetade timmar positivt. Snarare handlar det om 
minskad sysselsättning och en ökad arbetslöshet åren 2010 
och 2011.

Förvaltningsberättelse

Befolkning och bostadsbyggande 
Vallentuna kommun kommer att fortsätta att växa under 
en lång tid framöver. Under 2009 ökade befolkningen med 
knappt 430 personer, vilket motsvarar 1,5 procent. Detta är en 
något lägre nivå än vad som varit fallet de senaste fem åren. 
Kommunen är nu inne i en något lugnare tillväxttakt som 
väntas ta fart år 2012. 

Befolkningstillväxten betyder mer intäkter men också krav på 
utbyggd service. Behovet av investeringar och fler platser i för-
skolor, skolor och äldreboenden ökar. Detsamma gäller kravet 
på utbud av fritids- och kulturmöjligheter. Kommunen har en 
ung befolkning med fler barn och unga än riket i genomsnitt.

Under år 2009 gavs bygglov för cirka 330 nya bostäder. Under 
slutet av 2008 samt i början av 2009 var antalet bygglovsärenden 
lägre än under tidigare år beroende på konjunkturläget. Under 
resten av året har antalet varit högt. Sammanlagt har över 500 
ärenden inkommit. Vi bedömer att detta beror på möjligheten 
att göra så kallade ROT-avdrag och på det låga ränteläget.

Byggandet av 160 bostäder påbörjades, varav en tredjedel fler-
bostadshus. Det är framför allt något färre flerbostadshus än vad 
som förväntades i bostadsbyggnadsprognosen. Detta förklaras av 
en minskad efterfrågan på grund av den ekonomiska krisen.

I figuren nedan redovisas antalet igångsatta bostadsbyggen 
och kommunens folkökning. Antalet bostadsbyggen följer 
konjunkturen. Då det normalt är inflyttning ett till tre år efter 
byggstart fördröjs effekten av konjunkturen på kommunens 
folkökning.

Figur 1   Bostadsbyggande och folkökning 2001–2009
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Ekonomisk översikt och analys

God ekonomisk hushållning 
Kommunen strävar efter att uppfylla målen för god ekono-
misk hushållning. För att kontrollera att vi bedriver en effektiv 
och resurssnål verksamhet följer vi tre gånger per år upp de 
mål som fullmäktige och respektive nämnd fastställt i den så 
kallade VaSaRu-rapporteringen (Vallentuna Sammansatta 
Resultatuppföljning). 

FÖRValTNiNgsBeRäTTelse

Vallentuna kommun är den sjätte bästa kommunen att bo i, enligt tidningen  
Fokus undersökning ”här är det bäst att bo 2009”. Foto: matton images. 
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I kommunalplaneprocessen beslutas om målen kommande 
treårsperioder. Detta borgar för god ekonomi och effektivitet. 
För att styra verksamheterna och säkerställa att våra proces-
ser utförs kostnadseffektivt och ändamålsenligt har vi aktuella 
planer för verksamhet, investeringar och lokalförsörjning. Vi 
har även riktlinjer, policys- och styrdokument för upphand-
ling, avtal, placeringar och finansiering, styrning och uppfölj-
ning av ekonomi och verksamheter samt centrala direktiv och 
anvisningar för intern kontroll.

Balanskrav och finansiella mål
Sveriges kommuner ska följa Kommunallagens bestämmelser 
om en ekonomi i balans. Kravet innebär att intäkterna ska 
överstiga kostnaderna och att resultatet därmed blir positivt. 
Om kommunen redovisar ett negativt resultat måste motsva-
rande belopp hämtas in de nästkommande tre åren.

Årets resultat uppgår till 29,5 miljoner kronor. I resul-
tatet finns engångsintäkter i form av realisationsvinster på 
6,7 miljoner kronor. Efter att dessa räknats av uppgår det 
så kallade balanskravsresultatet till 22,8 miljoner kronor. I 
balanskravsutredningen har vi avsatt 12,4 miljoner kronor 
till framtida pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen. 
Årets resultat efter balanskravsutredning blir därmed 10,3 
miljoner kronor. Kommunen uppfyller således balanskravet.

Figur 2   Årets resultat 2005–2009
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Utöver balanskravet beslutade kommunfullmäktige om föl-
jande finansiella mål för 2009:
• Kommunens resultat ska, under en femårsperiod, i snitt, 

uppgå till minst 2 procent av den sammanlagda summan 
för skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. 

 Eftersom det genomsnittliga resultatet uppgår till 3,1 pro-
cent är målet uppfyllt.

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

 Eftersom den genomsnittliga skattekvoten uppgår till 96,9 
procent är målet uppfyllt.

FÖRValTNiNgsBeRäTTelse

• Exploateringsverksamheten ska vara självfinansierad. 
 Eftersom året gav ett överskott på 3,8 miljoner kronor och 

de avslutade projekten gav ett positivt resultat på 4,8 miljo-
ner kronor är målet uppfyllt.

TAbell 1   kommunens resultat i procent och skattekvot under 5 år 
samt genomsnitt 

2005 2006 2007 2008 2009 Genomsnitt

Resultatmål 4,0 4,4 2,0 2,8 2,5 3,1

skattekvot 96,0 95,6 98,0 97,2 97,5 96,9

Måluppfyllelse för övriga mål finns att läsa om i avsnittet om 
verksamhetens resultat.

Driftredovisning
Vallentuna kommuns verksamhet är organiserad i nio nämn-
der. Varje nämnd är ansvarig för sin budget.

Nämndernas nettokostnader, driftskostnader minus driftin-
täkter, uppgick 2009 till 1 202 miljoner kronor. Detta är en ök-
ning med 50 miljoner kronor (4,3 procent) jämfört med 2008. 
 
Kostnader per verksamhet
När man delar upp kostnaderna på verksamheterna kan man 
konstatera att områdena pedagogisk verksamhet samt vård 
och omsorg utgör en betydande del av den totala kostnaden 
(87 procent). För en stor del av verksamheterna inom dessa 
områden är kostnaderna demografiskt relaterade. Det betyder 
att förändringar i kommuninvånarnas åldersstruktur påverkar 
utfallet. De verksamhetsområden som ökat mest procentuellt 
sett jämfört med 2008 är fritid och kultur (11 procent) och 
politisk verksamhet (7 procent). För kommunens fritidsverk-
samhet beror det bland annat på ökade lokalkostnader för 
idrotts- och fritidsanläggningar. Det beror på att fritidsnämn-
den övertagit merparten av ansvaret för dessa lokaler från 
samhällsbyggnadsnämnden. Inom den politiska verksamhe-
ten är det satsningar på överförmyndarnämndens verksamhet 
som förklarar kostnadsökningen.

Figur 3  Nettokostnader fördelade per verksamhet, mnkr

Politisk verksamhet; 12,5
infrastruktur m.m; 56,4

Fritid och kultur; 60,6

Pedagogisk  
verksamhet; 696,1

Vård och omsorg;
343,5

Övrigt; 31,5

Kostnader per typ av resurs
När kostnaderna fördelas efter typ av resurs ser man att den 
enskilt största kostnaden är kommunens egen personal. Den 
tar i anspråk 39 procent av kommunens resurser. Till detta 
kommer personalrelaterade kostnader i de delar av kommu-
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nens verksamhet som bedrivs i annan regi (andra kommuner, 
företag och organisationer). Om man lägger till dessa tjänster 
utgör de personalrelaterade kostnaderna för kommunens 
verksamhet som helhet 75 procent. Personalkostnadernas 
stora andel gör att både pris och volym för arbetskraften är 
avgörande för kommunens totala kostnad.

Resterande 25 procent består till största delen av lokal-
kostnader (inklusive kapitalkostnader), inköp av varor samt 
bidrag och transfereringar (främst bidrag till räddningstjänst-
förbundet och ekonomiskt bistånd).

Figur 4    Nämndernas kostnader fördelade efter typ av resurs, mnkr

Varor; 79,5entreprenad; 505,2

Bidrag/ 
transferering; 53,7 Personal; 626,8

Övr. varor/ 
entreprenad; 110,9

Övrigt; 0,3externa lokalhyror; 174,9
kalk. kap.kostnad; 69,1

Nämndernas intäkter
Den största driftintäkten är bostads- och lokalhyror. Merpar-
ten av dessa (75 procent) avser den internhyra som samhälls-
byggnadsnämnden debiterar andra nämnder. Andra stora 
intäktskällor är de taxor och avgifter kommunen debiterar 
kommuninvånare och företag för bland annat förskola, 
fritidshem och avfallshantering. Kommunen säljer platser 
inom grund- och gymnasieskolan samt hemvården för 26 
miljoner kronor. Kommunens verksamheter erhåller även 
riktade statsbidrag från vissa statliga myndigheter. År 2009 
uppgick dessa till 40 miljoner kronor vilket är en ökning med 
18 procent. Ökningen förklaras av att kommunen tagit emot 
fler flyktingar och därmed fått ökade statsbidrag.

Figur 5    Nämndernas intäkter, mnkr

Taxor och avgifter; 66,0

Bostads-/lokalhyror; 
184,2

Försäljningsmedel; 15,5

momsbidrag; 24,5

Övriga intäkter; 45,5

hyror och arrenden; 18,4

statsbidrag; 40,8

Försäljning till annan 
kommun; 26,3

 

Nämndernas nettokostnader och budgetavvikelser
Sammantaget lämnar nämnderna, inklusive skolpengen och 
kommunstyrelsens oförutsedda medel, ett överskott på 24,3 
miljoner kronor. Exklusive dessa poster är utfallet 18,7 miljo-

solglitter över Vallentunasjön.
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ner kronor. Utfallet motsvarar 98,5 procent av årets budget. En 
förbrukning i nivå med budget var inte förväntad eller önskvärd. 
Kommunfullmäktige beslutade i juni att samtliga nämnder 
skulle göra besparingar motsvarande 1 procent av helårsbudge-
ten. Anledningen till fullmäktiges beslut var det svåra ekono-
miska läget där risken för ett negativt resultat var överhängande. 
Den beslutande besparingen motsvarar 12,2 miljoner kronor.

Utfallet är bättre än de prognoser som lämnades efter 
tertial 1 respektive tertial 2. Prognosen i tertialuppföljningen 
var i april i nivå med budget och i augusti 8,3 miljoner kronor. 
Mellan prognostillfällena tog kommunfullmäktige beslut om 
besparingen. Att utfallet blev bättre än prognosen som lämna-
des efter tertial 2 har flera orsaker. För det första finns det all-
tid en allmän osäkerhetsfaktor i prognosarbetet. För det andra 
påverkar tillämpningen av försiktighetsprincipen prognosen. 
För det tredje pågick det under hösten ett kontinuerligt arbete 
för att klara av den besparing som fullmäktige beslutat om.

Överskottet för kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
utgifter (KS OF) förklaras i huvudsak av det faktum att de 
medel som avsatts för ökade kapitalkostnader inte använts då 
investeringstakten blev lägre än planerat.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott som med god 
marginal överstiger kommunfullmäktiges sparkrav. Merpar-
ten av överskottet förklaras av att kommunstyrelsens resultat-
enheter inte haft kostnader som motsvarar den interna debite-
ringen. Under 2009 har man inte bytt ut datorer i samma takt 
som tidigare på grund av ökad livslängd och miljöhänsyn. 

Medlemsavgiften till Storstockholms brandförsvarsförbund 
blev lägre än budgeterat tack vare ett besparingsprogram.

Skolpengen redovisar ett överskott, dels till följd av en lägre 
uppräkning än budgeterat, dels på grund av färre antal barn. 
Kommunens skolor har anpassat sin verksamhet efter kom-
munens ekonomiska förutsättningar och uppvisar tillsam-
mans ett överskott.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter exklusive 
resultatenheterna redovisar ett resultat i nivå med budget. 
Nämndens resultatenhet Tunafastigheter redovisar ett över-
skott bland annat tack vare minskad energiförbrukning. 

Socialnämnden redovisar ett underskott. Verksamheter 
som överskridit budget är hemtjänst och särskilt boende i äld-
reomsorg. Inom hemtjänsten beror kostnadsökningen på fler 
beviljade timmar per omsorgstagare medan särskilt boende 
har haft en ökad volym i form av fler omsorgstagare. Vård och 
boende för barn och unga har haft högre kostnader än budget. 
Även ekonomiskt bistånd överskred budgeten, dock har ingen 
större kostnadsökning på grund av lågkonjunkturen märkts. 

För utbildningsnämnden blev utfallet sämre än budgeterat. 
Ett ökat antal elever i fristående gymnasieskolor och andra 
kommuner innebär ökade kostnader för interkommunala 
ersättningar. Även kostnaderna för elever i gymnasiesärskola 
och särvux har ökat mer än vad som antogs i budgeten. 

Överförmyndarnämnden, kulturnämnden och fritids-

nämnden redovisar ett positivt resultat som når upp till kom-
munfullmäktiges beslut om besparing.

Övriga poster inom driftredovisningen
Interna poster och övriga kostnader och intäkter som inte 
knyts till en nämnd bokförs centralt. I driftredovisningen 
ingår inte externa avskrivningar, de specificeras med egen rad 
i resultaträkningen och även i not.

Centrala intäkter består till största delen av mark kommu-
nen sålt för 6,6 miljoner kronor och vinster från tre avslutade 
exploateringsprojekt på sammanlagt 4,8 miljoner kronor. Ka-
pitalkostnaden, som består av interna avskrivningar och ränta 
på anläggningstillgångarna, uppgår till 72,6 miljoner kronor 
och fördelas ut på nämnderna. Årets utfall är 4,7 miljoner 
kronor lägre än budgeterat på grund av att investeringarna 
inte kommit igång i den takt som planerats. 

De verkliga sociala avgifterna blev 14,8 miljoner kronor 
lägre än budgeterat. Avvikelsen beror dels på att budgeten var 
5,6 miljoner kronor för hög, dels på att premierna för AGS-
KL och avgiftsbefrielseförsäkringen sänktes med 7,2 miljoner 
kronor. Nämnderna belastades under året med ett kalkylerat 
personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) på 41,3 procent utö-
ver lönekostnaderna för det stora flertalet anställda. 

Utbetalda pensioner inklusive löneskatt på 26,1 miljoner 
kronor avviker mot budget med 6,1 miljoner kronor och 
utfallet är 9,0 miljoner kronor högre än föregående år. När 
Södra Roslagens brandförsvar och Stockholms brandförsvar 
gick ihop avtalades med medlemskommunerna i det gamla 
förbundet, däribland Vallentuna kommun, att de skulle betala 
hela skulden för SAP-R före år 1998. För Vallentunas del blev 
det 5,3 miljoner kronor inklusive löneskatt. Pensioner intjä-
nade efter år 1998 ligger kvar som en ansvarsförbindelse hos 
nya Storstockholms brandförsvar (SSBF). Framöver kommer 
kommunen att betala sin del av SSBFs årliga pensionsutbetal-
ningar från ansvarsförbindelsen. 

Flicka jonglerar vid naturreservatet angarnsjöängen. Foto: Robert Blom. 
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TAbell 2  driftredovisning  

Nämnd 2009 2008

Belopp  mnkr Budget netto Bokslut Avvikelse 
netto

Intäkt Kostnad Netto

kommunstyrelse 77,6 31,4 93,2 61,8 15,8 63,2

Överförmyndarnämnd 2,0 0,1 1,9 1,9 0,2 1,5

samhällsbyggnadsnämnd 37,8 202,4 238,3 35,9 1,9 39,2

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

Fritidsnämnd 39,1 4,8 43,1 38,3 0,8 31,8

kulturnämnd 13,7 0,9 14,4 13,6 0,1 12,9

Barn- och ungdomsnämnd 395,8 408,2 480,5 72,3 323,5 384,0

skolpengsram 177,1 16,4 510,5 494,1 -316,9 158,9

utbildningsnämnd 141,6 14,4 156,3 141,9 -0,4 131,9

socialnämnd 341,7 65,2 407,8 342,6 -0,9 328,6

Nämndernas nettokostnader 1 226,8 743,7 1 946,2 1 202,5 24,3 1 152,3

interna poster och övriga kostnader 
och intäkter (specificeras nedan) -58,0 11,5 -55,1 -66,6 8,6 -55,5

Verksamhetens nettokostnad 1 168,8 755,1 1 891,1 1 135,9 32,9 1 096,8

Interna poster och övriga kostnader och intäkter

Centrala kostnader och intäkter -0,7 11,5 6,1 -5,3 4,7 -3,6

kapitalkostnader -77,3 0,0 -72,6 -72,6 -4,7 -69,1

PO-pålägg -185,3 0,0 -179,4 -179,4 -5,9 -173,8

sociala avgifter  och pensionsavsätt-
ningar 185,3 0,0 164,6 164,6 20,7 173,9

Pensionsutbetalningar 20,0 0,0 26,1 26,1 -6,1 17,1

Summa interna poster och övriga 
kostnader och intäkter -58,0 11,5 -55,1 -66,6 8,6 -55,5

TAbell 3    Nämndernas budget och prognoser

Nämnd 2009 Avvikelse 
budget mot 

utfall
Belopp i  mnkr

Utfall  
december

Budget Prognos 1 Budget inkl 
besp.krav*

Prognos 2

kommunstyrelse 61,8 72,1 69,5 71,4 71,1 10,3

kommunstyrelse oförutsedda kostnader 0,0 5,5 3,5 5,5 1,0 5,5

Överförmyndarnämnd 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 0,2

samhällsbyggnadsnämnd 35,9 37,8 36,7 37,4 36,7 1,9

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

Fritidsnämnd 38,3 39,1 39,1 38,7 38,7 0,8

kulturnämnd 13,6 13,7 13,7 13,6 13,6 0,1

Barn- och ungdomsnämnd 69,7 72,5 74,8 71,8 73,4 2,8

skolpengsram 494,1 500,4 495,9 495,4 494,7 6,4

utbildningsnämnd 144,5 141,6 143,4 140,1 141,8 -2,9

socialnämnd 342,6 341,7 347,4 338,3 345,3 -0,9

Nämndernas nettokostnader 1 202,5 1 226,8 1 226,3 1 214,6 1 218,5 24,3

* Budget efter justering för besparingskrav med 1 %
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Resultaträkning

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Intäkter i form av kommunalskatt, generella statsbidrag och 
utjämning ökade med 41 miljoner kronor jämfört med 2008. 
Detta motsvarar en ökning med totalt 3,6 procent. 

Den svaga ökningen (2,9 procent) av skatteintäkter är en 
följd av den låga tillväxten i Sverige under året. Den fallande 
sysselsättningsgraden har inneburit ett minskat antal arbetade 
timmar och därmed en svag utveckling av skatteunderlaget i 
riket.

Intäkterna från generella statsbidrag och utjämning har 
ökat med 8,3 procent. Det är främst intäkterna från den 
kommunala fastighetsavgiften som ökat. År 2008 fick alla 
kommuner ett lika stort belopp per invånare för att år 2009 få 
tillgodoräkna sig effekterna av indexeringen av det maximala 
beloppet samt de nya taxeringsvärdena. För Vallentunas del 
betyder detta att intäkterna från fastighetsavgiften har ökat 
med 6,2 miljoner kronor jämfört med tidigare år.

TAbell 4    kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag

Belopp i mnkr Budget 
2009

Utfall 
2009

Utfall 
2008

skatteintäkter 1 061,2 1 039,7 1 010,6

generella statsbidrag och  
utjämning 153,4 160,3 148,0

   varav kommunal fastighetsavgift 41,6 43,4 37,1

Kommunens intäkter från LSS och kostnadsutjämningen har 
varit relativt stabila det senaste året. Kommunens samman-
tagna struktur i relation till andra kommuner har inte för-
ändrats nämnvärt. Däremot har kommunens kompensation 
för kraftig tillväxt av befolkningen ökat jämfört med 2008. År 
2009 erhöll kommunen 10,3 miljoner kronor, att jämföra med 
6,5 miljoner kronor året innan.

Finansiella poster
Finansnettot är positivt med 4,8 miljoner kronor och utgörs 
av skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter. 
I samband med att Södra Roslagens brandförbund gick ihop 
med Stockholms brandförbund lämnade de en aktieutdelning 
till Vallentuna kommun på 4,8 miljoner kronor.

Budgetavvikelsen för finansiella kostnader uppgår till 6,8 
miljoner kronor och beror framför allt på att kommunen inte 
behövde låna i år. I kommunen finns en överlikviditet som en 
följd av att kommunen sålde centrumfastigheterna år 2006 och 
ännu inte har kommit igång med stora planerade investeringar. 

Från och med år 2009 har kommunen slutat beräkna 
internränta på pågående projekt, vilket fått en resultateffekt 
på 2 miljoner kronor jämfört med föregående år i finansiella 
intäkter. Årets budget för internränta var 9 miljoner kronor.

TAbell 5    Finansiella poster    

Belopp i mnkr Budget 
2009

Utfall 
2009

Utfall 
2008

Finansiella intäkter 10,6 8,6 11,1

   varav aktieutdelning 1,7 5,2 0,9

Finansiella kostnader -10,6 -3,8 -2,2

Känslighetsanalys
Den kommunalekonomiska utjämningen justerar för kom-
munens strukturella läge jämfört med andra kommuner. 
Kommunen har därför efter utjämningen samma ekonomiska 
förutsättningar som andra kommuner. Även om systemen 
fångar upp kommunens förutsättningar påverkas kommunens 
ekonomi av beslut som fattas av kommunen själv eller av an-
dra, och av andra förändringar i vår omvärld. För att visa hur 
olika händelser påverkar kommunens ekonomi redovisas här 
en känslighetsanalys. Syftet med den är att beskriva hur olika 
händelser kan påverka kommunens ekonomiska situation 
baserat på förhållanden under 2009.

TAbell 6   känslighetsanalys 

Händelse mnkr

löneförändring med 1 procent 4,5

Tio genomsnittliga helårstjänster 4,3

Prisförändring varor och tjänster med 1 procent 7,5

ändring av försörjningsstöd med 10 procent 1,1

Förändrade taxor och avgifter med 10 procent 6,9

Förändrad kommunalskatt med 10 öre 5,7

Verksamhet i extern regi
Vallentuna har en betydande del av sin verksamhet utlagd 
på entreprenad. Detta är ett politiskt ställningstagande för 
att främja mångfald och valfrihet. Av kommunens kostnader 
utgör 34,8 procent (motsvarande 505 miljoner kronor) betal-
ning för verksamheter utförda i extern regi. Generellt gäller 
att kommunen har det övergripande ansvaret för verksam-
heten även om själva utförandet ligger utanför kommunens 
organisation. Detta gäller både uppföljning av innehållet och 
finansieringen.

Olika delar av kommunens verksamhet har olika stor andel 
av verksamheten på entreprenad. Högst andel finns inom 
affärsverksamheten (avfallshantering) samt förskola och 
skolbarnsomsorg.
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Figur 6   andel av kommunal verksamhet i extern regi, 2009
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Det vanligaste är att det är ett privat företag som utför verk-
samheten. Men kommunen köper även delar av sin verksamhet 
från föreningar och stiftelser samt från andra kommuner. För-
delningen av köpen per typ av entreprenad redovisas i figur 7.

Figur 7    köp per typ av entreprenad, mnkr
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kommunalförbund; 0,0
Föreningar stiftelser; 61,1

kommuner; 58,2
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landsting; 4,6

staten och statliga 
myndigheter; 5,1

kommunägda 
företag; 1,2

Av barn- och ungdomsnämndens verksamheter bedrivs en 
stor del i extern regi av enskilda utförare inom ramen för skol-
pengssystemet. Vanligast är det inom förskolan. För grund-
skolan och fritidshem är andelen betydligt lägre. Se tabell 7.

TAbell 7  andel extern regi inom förskola/skola

Annan regi varav föreningar och 
övriga företag

Förskola 59,2 % 59,1 %

Familjedaghem 31,0 % 31,0 %

Fritidshem 7,5 % 6,8 %

Förskoleklass 11,4 % 10,8 %

grundskola 18,9 % 14,1 %

För att säkra att de externa utförarna inom förskolan uppfyller 
de kvalitetskrav som kommunen ställer genomför barn- och 
ungdomsförvaltningen regelbundna tillsynsbesök. Samtliga 
enskilda förskolor lämnar varje år en kvalitetsredovisning till 

kommunen. Information om både kommunala och enskilda 
förskolor finns på kommunens hemsida.

Skolverket har tillsynsansvaret för grundskolan. Vallen-
tuna kommun har därför inte ansvaret för friskolorna men 
tar självklart del av friskolornas kvalitetsredovisningar för att 
kunna göra jämförelser med de kommunala skolorna.

Utbildningsnämnden köper 65 procent av gymnasieutbild-
ningen av andra landsting, andra kommuner eller friskolor. 
Andelen elever som utbildas i extern regi har ökat det senaste 
året. När det gäller den kommunala vuxenutbildningen utförs 
all verksamhet av andra kommuner.

Figur 8    Fördelning av gymnasieelever
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Nära 40 procent av socialnämndens verksamhet bedrivs 
i annan regi än kommunens. Andelen inom äldre- och 
handikapp omsorg är något högre än för socialtjänsten. 

Från och med år 2010 införs kundval inom hemtjänsten 
vilket med all sannolikhet kommer att påverka fördelningen 
mellan utförande i extern och intern regi. 

En stor del av socialnämndens verksamhet bedrivs i extern 
regi, sammantaget 39 procent av kostnaderna avser betalningar 
till externa utförare. Inom området individ- och familjeomsorg 
är andelen köpt verksamhet cirka 34 procent. Främst är det 
hem för vård eller boende (HBV-hem) för specifika behov. 
Cirka 56 procent av omsorgstagarna i särskilt boende för äldre 
bor i boende som bedrivs i extern regi. Den externa andelen 
ökade under året, se nedanstående diagram över utfall under 
åren 2006–2009.

Figur 9   äldreomsorg särskilt boende och korttidsboende 
utfall 2006–2009
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Inom området LSS uppgår kostnaden för verksamhet i extern 
regi till närmare 44 procent av totalkostnaden. Särskilt bo-
ende enligt LSS bedrivs till cirka 40 procent i extern regi. 
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Figur 10   särskilt boende för vuxna enligt lss utfall 2006–2009
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Socialnämnden kvalitetssäkrar att den externa verksamheten 
når upp till kommunens krav genom avtal och förfrågnings-
underlag vid upphandling, samt genom tillsynsbesök.

Av samhällsbyggnadsnämndens bruttobudget går cirka 
16 procent till verksamhet på entreprenad, av ett antal olika 
entreprenörer, för bland annat parkskötsel, vägdrift, avfalls-
hantering, viss fastighetsdrift samt fastighetsunderhåll. Hela 
vatten- och avloppsverksamheten utförs på entreprenad av 
Roslagsvattens dotterbolag Vallentunavatten. 

Av kommunens investeringar under 2009 utgjorde betal-
ningar till entreprenörer 79 procent av de totala utgifterna. 
Motsvarande andel för kommunens exploateringsverksamhet 
var 52 procent.

Balansräkning

Anläggningstillgångar
Balansräkningens anläggningstillgångar ökade under året 
med 67,0 miljoner kronor. Under år 2009 har kommunen 
investerat för 106,7 miljoner kronor och skrivit av anlägg-
ningstillgångarna med 45,3 miljoner kronor. 

Figur 11   Nettoinvesteringar 2005–2009
mnkr

40

60

0
2005 2006 2007 2008 2009

120

80

20

100

Under 2009 uppgår nettoinvesteringarna (investerings-
utgifter minus eventuella investeringsinkomster) till samma 
nivå som år 2008, men var budgeterade till 145,1 miljoner 
kronor. Fördelningen per nämnd visas i tabell 8. Budget för 
stora investeringsprojekt ligger av naturliga skäl över flera år, 

varför utfallet ett enskilt år har mindre informationsvärde. 
Avvikelser beroende på förskjutning i tid är inte lika intres-
sant som eventuell kostnadsavvikelse när projektet är avslutat. 
Projekt som var planerade att genomföras under år 2009, 
och som inte löper över flera år men som har skjutits upp, är 
motionsspår i Bällstaberg, tekniska åtgärder för säker ledning 
och satsningar för att göra Vallentuna mer attraktivt som 
besöksplats. I budgeten för kommunstyrelsen fanns för 2009 
dessutom 2 miljoner kronor för oförutsedda investeringar 
vilka inte har behövt tas i anspråk.

TAbell 8    Årets investeringar per nämnd   

Nämnd 2009 2008

Belopp i mnkr
Budget 

Netto
Bokslut

Netto
Avvikelse 

Netto
Bokslut

Netto

kommunstyrelse 13,6 4,0 9,6 4,4

samhällsbygg-
nadsnämnd 119,9 94,8 25,1 92,5

Fritidsnämnd 2,9 1,1 1,8 1,9

kulturnämnd 0,2 0,0 0,2 0,0

Barn- och ung-
domsnämnd 4,0 3,7 0,3 2,3

utbildnings-
nämnd 0,5 0,5 0,0 0,4

socialnämnd 4,0 2,6 1,4 0,7

Summa nämnder 145,1 106,7 38,4 102,1

Materiella anläggningstillgångar
Årets anskaffningar i materiella anläggningstillgångar uppgår 
till 104,2 miljoner kronor. De större investeringsprojekten re-
dovisas i tabell 9. Verksamhetsfastigheter som har färdigställts 
under året är förskolan Stenhällen i Bällstaberg och tillbygg-
naden av Korallen med 32 nya vårdbostäder med tillhörande 
gemensamhetslokaler, personallokaler och serviceutrymmen. 
Även ombyggnaden av Vallentuna idrottsplats med bland 
annat två nya konstgräsplaner, läktartak och ny omklädnings-
byggnad blev klar under året.

Några större projekt som pågår inom kommunens verk-
samhetsfastigheter är ombyggnaden av Väsbygården till 
gruppboende, utbyggnaden av Lovisedalsskolan till F-9-skola 
samt byggandet av nytt kulturhus/bibliotek.

När det gäller så kallade publika fastigheter, det vill säga 
anläggningar för offentligt bruk, är Vallentuna trafikplats det i 
särklass största projektet. För upprustning av torgytor har 10 
miljoner kronor satts av i budgeten.

Förutom medel till de större investeringsprojekten erhåller 
nämnderna årliga anslag för ventilations-, energibesparings- 
och trafiksäkerhetsåtgärder samt för inköp av inventarier. 
Några trafiksäkerhetsåtgärder som har genomförts under året 
är busshållplatser till den nya lokallinjen och Ormstaskolans 
ombyggda parkeringsplats med tillhörande avlämningsslinga.
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TAbell 9    större investeringsprojekt   

Projekt, Belopp  mnkr

Total 
projekt-
budget

2009 Utfall 
t.o.m. år 

2009

Verkligt/ 
beräk-

nad     
slut-

summa

Verkligt/ 
beräknat 

slut-
datum

Årets 
budget

Årets 
utfall

Ny förskola i Bällstaberg iii (stenhällen)

29,5 0,0 0,6 23,2 23,2 2009

korallen, tillbyggnad 32 vårdbostäder

56,0 30,0 29,1 52,9 52,9 2009

Vallentuna idrottsplats, ombyggnad

32,8 18,0 26,1 32,4 32,4 2009

Väsbygården, ombyggnad vårdbostäder

59,0 16,0 3,9 4,0 59,0 2011

lovisedalsskolan, ombyggnad till F–9

100,0 9,0 4,1 5,4 100,0 2012

Nytt bibliotek/kulturhus

172,0 15,0 7,7 15,1 172,0 2012

upprustning torgytor

10,0 4,0 0,1 0,9 10,0 2010

Vallentuna trafikplats, genomförande

85,7 10,0 1,8 2,5 85,7 2012

Finansiella anläggningstillgångar
De finansiella anläggningstillgångarna ökade med 5,9 mil-
joner kronor. Kommunen har lånat ut 7,6 miljoner kronor 
till Vägverket för arbetet med en ny trafikplats. Det är den 
första utbetalningen av totalt cirka 100 miljoner kronor i ett 
räntefritt lån. 

Kommunens dotterbolag AB Össebyhus har under året 
betalat tillbaka sin långfristiga skuld på 1,1 miljoner kronor. 

I balansräkningen finns sammanlagt 200 bostadsrätter 
bokförda till ett anskaffningsvärde på 4,6 miljoner kronor. 
I dessa finns ett dolt marknadsvärde på betydligt mer vilket 
förstärker kommunens ekonomi ytterligare. 

Kommunen har friköpt 11 bostadsrättslägenheter för 8,6 mil-
joner kronor. Dessa används för boende och förskoleverksam-
het, och finns nu i kommunens innehav av materiella anlägg-
ningstillgångar. Anskaffningsvärdet var 0,6 miljoner kronor. 

Immateriella anläggningstillgångar
Under året har projektet Vallentuna Direkt avslutats. De 
totala utgifterna under år 2008 och 2009 uppgår till 5,9 
miljoner kronor. Vinsten för kommuninvånarna består i att 
förvaltningarnas tjänster har blivit mer tillgängliga genom 
en ny hemsida och genom att antalet e-tjänster har ökat. Ett 
ärende- och dokumenthanteringssystem har också tagits i 
bruk. De framtida fördelarna består i bättre tillgänglighet och 
servicegrad för kommuninvånare och anställda. Detta är svårt 
att omräkna i kronor. Därför skrivs anskaffningsvärdet i sin 
helhet av i år och belastar årets resultat. 

Omsättningstillgångar 
Omsättningstillgångarna ökade med totalt 49,3 miljoner 
kronor. Det förklaras med att likvida medel, inklusive place-
ringar, har ökat med 56,3 miljoner kronor och vid årsskiftet 
uppgår till 242,6 miljoner kronor. Då kommunen placerat 
81,5 miljoner kronor mer än vid föregående årsskifte, så har 
det fått effekten att de likvida medlen i kassaflödesanalysen 
minskat med 25,2 miljoner kronor. 

Övriga kortfristiga fordringar minskade med 8,1 miljoner 
kronor. Det beror till största delen på att kommunen i år har 
en skuld till staten för kommunala skattemedel i stället för en 
fordran. 

Det samlade överskottet för exploateringsverksamheten har 
förändrats med 1,0 miljoner kronor till 22,8 miljoner kronor. 
Med exploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och 
iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, 
kontor eller industrier. I verksamheten ingår också att bygga 
kompletterande gemensamma anordningar som gator, grön-
områden, VA- och elanläggningar med mera. Kommunen kan 
ha många olika roller som till exempel myndighet, markägare, 
byggherre, entreprenör, huvudman, nyttjare och/eller ägare. 
Målet med kommunens exploateringsverksamhet är att den 
ska vara självfinansierad. 

Kommunens tillgångar som är avsedda för stadigvarande 
bruk eller innehav redovisas som anläggningstillgångar. 
Förändringen av centrala Vallentuna redovisas både som 
investerings- och exploateringsprojekt. Ett exempel är den 
blivande planskilda korsningen där cirkulationsplatser och 
överdäckning av väg 268 redovisas som kommunens anlägg-
ningstillgång, men färdigställande av mark för bostadsbyg-
gande redovisas som exploatering.

TAbell 10    Omsättningstillgångar  

Belopp i mnkr 2009 2008

likvida medel 123,6 148,8

kortfristiga placeringar 119,0 37,5

Övriga kortfristiga fordringar 64,1 72,2

lager och förråd 0,2 0,2

exploatering -22,8 -23,8

Summa omsättningstillgångar 284,1 234,8

De centrala delarna av Vallentuna ska bebyggas i enlighet 
med de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutade i no-
vember 2005. Detta för med sig stora infrastrukturella föränd-
ringar. I de nordöstra delarna av centrala Vallentuna har det 
gjorts arbete med förlängning av Smidesvägen och anslutning 
till Lindholmsvägen i en ny cirkulationsplats. Byggnation av 
ett seniorboende vid Tegelbruket har påbörjats. 

I de sydöstra delarna av Vallentuna pågår bostadsexploate-
ring i bland annat Bällstaberg och Uthamra strand. Tre exploa-
teringsprojekt har avslutats med en vinst på 4,8 miljoner kronor 
för deletapper av Bällstaberg och Uthamra. 
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Fågelsångens företagspark är det exploateringsprojekt som 
genererat störst utgifter under året med 1,1 miljoner kronor av 
totalt 1,9 miljoner kronor. Arbetsplatsområdet är nästan slutsålt 
och utgör en stor del av det ackumulerade överskottet inom 
exploateringen.

TAbell 11   Bostadsexploatering för olika områden i Vallentuna samt 
arbetsplatsexploatering  

Belopp i mnkr Årets  
utgifter

Årets
inkom-

ster

Avslu-
tade 

projekt

Netto
t.o.m. 

år 
2009

Västra centrala Vallentuna -0,1 -0,1 -4,2

Nordöstra centrala  
Vallentuna 17,2 -15,8 6,5

sydöstra  Vallentuna 2,7 -9,2 -4,8 1,2

lindholmen, övriga  
markim Orkesta 0,5 1,4

kårsta och Vallentuna 
övrigt 0,3 -0,1 -1,9

arbetsplatsexploatering 1,9 -0,2 -25,8

Totalt 22,4 -26,3 -4,8 -22,8

Likviditet och soliditet
Likviditeten beskriver betalningsberedskapen på kort sikt. Kom-
munens goda likviditet behövs som beredskap inför kommande 
stora investeringar i markköp av Stockholms stad, om- och 
nybyggnad av skolor, kulturhus/bibliotek samt till de infra-
struktursatsningar som ska genomföras, framför allt anläggan-
det av en trafikkorsning i centrum. Vallentuna kommer att låna 
ut ytterligare 90 miljoner kronor till Vägverket.

Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka på lång 
sikt och visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade 
med eget kapital. Enligt 2009 års bokslut är soliditeten 70 
procent jämfört med 75 procent år 2008. Med hänsyn tagen till 
ansvarsförbindelser för pensioner blir soliditeten 23 procent i år, 
det är samma nivå som föregående år. 

Soliditeten är mycket god jämfört med kommunsektorn i öv-
rigt, både med och utan hänsyn tagen till ansvarsförbindelsen.

Figur 12   utveckling av soliditeten 2005–2009
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Skulder
De långfristiga skulderna är oförändrade jämfört med ut-
gången av år 2008 och består av 0,1 miljoner kronor till det 
vilande helägda bolaget Vallentuna Förvaltnings AB. 

De kortfristiga skulderna har ökat med 78,8 miljoner kronor. 
Till största delen beror skillnaden på att kommunen har en 
skatteskuld till staten på 40,8 miljoner kronor för skatteintäkter 
som inte förväntas bli lika höga som de preliminärt utbetalda 
för åren 2008 och 2009, och att kommunen har fått ett tillfälligt 
konjunkturstöd från staten på 28,5 miljoner kronor som avser 
år 2010. 

Kommunen har ökade leverantörsskulder med 11,2 miljoner 
kronor jämfört med föregående år. 

Pensionsåtaganden
Vallentuna kommuns pensionsåtaganden redovisas enligt den 
så kallade blandmodellen som föreskrivs i kommunal redovis-
ningslag. Den mindre delen av kommunens pensionsåtagan-
den, pensionsförmåner intjänade från och med år 1998, redo-
visas dels som avsättning med 65,8 miljoner kronor, dels som 
skuld med 25,4 miljoner kronor. Det innebär att den större 
delen, pensionsförmåner intjänade till och med år 1997, 
redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkning-
en. Enligt fastställt reglemente ska pensionsmedel förvaltas 
internt inom kommunens redovisning, det vill säga återlånas. 
Det innebär att kommunen använder dessa i verksamheten 
utan att ha medel som är öronmärkta för detta syfte.

TAbell 12    Pensionsmedel inklusive  löneskatt

Belopp i mnkr 2009 2008

skuld 25,4 23,1

avsättning 65,8 57,7

ansvarsförbindelse 495,0 497,6

Återlåning 586,2 578,3

Skulden består av den individuella delen av den avgiftsbestämda 
pensionen. Den tjänas in under året men betalas ut till extern 
förvaltare som arbetstagaren har valt i mars året därpå. Skuld vid 
årsskiftet uppgår till 25,4 miljoner kronor inklusive löneskatt.

Som avsättning redovisas den förmånsbestämda ålderspen-
sionen, som är en kompletterande pension för höginkomstta-
gare. Avsatta medel för pensioner i balansräkningen uppgår till 
65,8 miljoner kronor. Avsättningen kan definieras som nuvärdet 
av framtida pensionsutbetalningar till den del de är intjänade 
idag. Som avsättning redovisas även ett avtal från år 2007 om 
visstidspension rörande ett tidigare kommunalråd. Vid års-
skiftet var pensionsavsättningen för avtalet 1,7 miljoner kronor. 
Den totala avsättningen exklusive löneskatt under år 2009 mins-
kade med 2,1 miljoner kronor i pensionsutbetalningar samt 
ökade med 5,3 miljoner kronor i nyintjänad pension och 3,5 
miljoner kronor i ränte- och basbeloppsuppräkning. 
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Ansvarsförbindelsen innehåller pensionsmedel intjänade 
före år 1998. För denna del av pensionsåtagandet tas kostnaden 
i samband med utbetalning till pensionären. Ansvarsförbindel-
sen exklusive löneskatt har under året minskat dels med 14,0 
miljoner kronor i utbetalad pension, dels med 13,2 miljoner 
kronor som exkluderats från ansvarsförbindelsen på grund av 
att Södra Roslagens Brandförsvar ombildats till StorStockholms 
Brandförsvar. Vallentuna kommuns andel av det nya förbundet 
är endast 3,6 procent. Ansvarsförbindelsen har ökat med 27,4 
miljoner kronor i ränte- och basbeloppsuppräkning.

Det är viktigt att beakta ansvarförbindelsen vid den ekono-
miska planeringen då stora pensionsavgångar väntas med stora 
utbetalningar som följd. Enligt den senaste prognosen från 
kommunens pensionsbolag KPA Pension förväntas utbetal-
ningarna öka de närmaste åren.

Figur 13   Prognos för pensionsutbetalningar från ansvars-
förbindelsen inklusive löneskatt per år
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Övriga ansvarsförbindelser
Utöver de pensionsåtaganden som beskrivits har kommunen 
ett antal borgensåtaganden för bland annat Vallentunavatten 
AB och Käppalaförbundet. Kommunens borgensåtaganden 
minskade något under året och uppgick vid årsskiftet till 
165,2 miljoner kronor. 

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

Framtiden
Vallentuna kommun är en av de snabbast växande kom-
munerna i landet. Kommunens övergripande målsättning är 
att ha en ekonomi i god balans som klarar av förändringar i 
omvärlden. Under 2009 är kommunens samtliga finansiella 
mål uppfyllda. Kommunen har en god soliditet och inga lån.

Sverige och omvärlden har under 2009 upplevt en av de 
djupaste finansiella kriserna i modern tid. Kommunens skat-

teintäkter minskade kraftigt under året på grund av att antalet 
arbetade timmar i riket minskade. Detta ledde till att kommun-
fullmäktige före sommaren beslutade om besparingar. Tack 
vare dessa besparingar och något bättre skatteintäkter under 
slutet av året, kunde kommunen redovisa ett positivt resultat. 
Utsikterna för de närmaste åren är svåra att bedöma men en 
viss ljusning i samhällsekonomin kan skönjas. Hur och när ar-
betsmarknaden tar fart är osäkert, vilket visas i stora skillnader 
hos prognosinstituten. Då kommunerna ligger sent i konjunk-
turcykeln kommer det nog att dröja två till tre år innan vi ser 
en eventuell återhämtning i den kommunala ekonomin.

Den kraftiga avmattningen i konjunkturen har under året 
förändrat förutsättningarna för de närmast kommande åren. 
Även om kommunen inte bär ansvaret för försämringen måste 
vi ta ansvar för dess konsekvenser. Kommunen måste ha en 
effektiv verksamhet och en god kostnadskontroll, och i kombi-
nation med det satsa på moderna arbetssätt. Detta är ett måste 
för att kommunen även i fortsättningen ska behålla en stabil 
ekonomisk utveckling och en hög kvalitet i verksamheten.

Den goda utvecklingen med en stor inflyttning till Vallentu-
na väntas fortsätta även om takten de närmaste åren blir något 
lägre än tidigare. Fler invånare i kommunen ger högre intäkter. 
Fler invånare kräver också en utbyggd kommunal verksamhet. 
För att klara ekonomin gäller det att styra de ökade resurserna 
till de verksamheter där trycket är som störst och därmed 
prioritera ned vissa andra områden. Till viss gräns kan tillväx-
ten rymmas inom befintliga anläggningar. Men på sikt måste 
kommunen investera i nya förskolor, skolor och äldreboenden. 
Kommunen står inför en intensiv investeringsperiod. 

Figur 14   Framtida investeringar t.o.m. år 2018 enligt 
kommunalplan 2010–2012
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Under året har kommunen arbetat med ett antal projekt med 
framtidsfokus. Arbetet med översiktsplanen, som behandlar 
planering av framtida bostäder och infrastruktur, är i slutfasen. 

Under de närmaste åren kommer det att hända mycket i 
Vallentuna centrum. Ett nytt kulturhus/bibliotek byggs. Byg-
gandet av den planskilda korsningen Stockholmsvägen/Väsby-
vägen/Roslagsbanan startar. Detta tillsammans med utveck-
lingen av Vallentuna centrum kommer att förändra miljöerna i 
och kring centrala Vallentuna för en lång tid framöver.
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VeRksamheTeNs ResulTaT

Vallentuna kommun arbetar med målstyrning, där fullmäk-
tige fastställer kommungemensamma mål. Målen komplet-
teras och bryts ned i respektive nämnds verksamhetsplan. 
Målen följs upp varje tertial. Varje nämnd ansvarar också för 
den grundläggande uppgift som har fastställts i nämndens 
reglemente. 

I tabell 13 redovisas en sammanställning av måluppfyllel-
sen per mål under respektive strategiskt område. Detaljer för 

Verksamhetens resultat

varje område och mål redovisas i tabell 14.
Flera av målen sträcker sig över en längre period och ska 

vara helt uppfyllda först i slutet av år 2011. Därför är det na-
turligt att ett antal mål har statusen ”Arbetet pågår”.

4  Uppfyllt! 
 Arbetet pågår!

!  Ej uppfyllt!

TAbell 13

Status  

Område 4 uppfyllt!  arbetet pågår! ! ej uppfyllt! Totalt

Tillväxt och utveckling 5 1 1 7

stor valfrihet 3 3

kunskap för livet 2 1 1 4

den trygga kommunen 1 3 1 5

Välskött kommun med engagerade medarbetare 3 3 6

god miljö för en långsiktigt hållbar utveckling  2 2

Totalt 14 7 6 27

Mål från fullmäktige Måluppfyllelse

Tillväxt och utveckling

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 föreningsliv samt ett bevarat kulturlandskap.

en översiktsplan ska fastställas se-
nast januari 2010.

 arbetet pågår! Planeringsprocessen pågår och enligt gällande tidplan kommer översiktsplanen att 
kunna fastställas under maj 2010. 

kommunen ska fortsatt vara en 
av sveriges mest företagsvänliga 
kommuner.

4 uppfyllt! Vallentuna kommun föll 18 placeringar (från plats 37 till plats 55) i svenskt Näringslivs 
rankning över bästa företagarkommuner 2009. Företagarna i Vallentuna var dock mer 
nöjda med kommunens näringslivsservice. 
i 2009 års sBa-undersökning sjönk Vallentuna från delad första plats (2007) till 32:a plats. 

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

4 uppfyllt! Årets resultat uppgår till 2,5 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. ett 
genomsnitt för femårsperioden 2005–2009 ger 3,1 procent.

skattekvoten (kommunens net-
tokostnader inklusive finansnetto 
i relation till skatteintäkter, utjäm-
ning och generella statsbidrag) 
ska, under en femårsperiod, i snitt, 
uppgå till maximalt 98 procent.

4 uppfyllt! Årets skattekvot uppgår till 97,5 procent. ett genomsnitt för femårsperioden 2005–2009 
ger 96,9 procent.

exploateringsverksamheten ska 
vara självfinansierad.

4 uppfyllt! det enskilda året 2009 gav ett samlat inkomstöverskott på 3,8 miljoner kronor. Tre explo-
ateringsprojekt avslutades under året, vilket innebar en positiv resultatpåverkan med 4,8 
miljoner kronor. exploateringsverksamheten ska över tiden vara självfinansierad, vilket 
innebär att enskilda år kan ge över- respektive underskott. 

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

  ej uppfyllt! medborgarenkäten har genomförts för tredje gången sedan 2005. inom frågeblocket 
inflytande har betygen för delområdena tillgänglighet samt påverkan ökat varje år även 
om det övergripande indexbetyget för inflytande sjunkit mellan 2007 och 2009. Föränd-
ringen är dock inte statistiskt säkerställd då skillnaderna är för små och frågorna delvis 
ändrats i sina formuleringar. inom frågeblocket kommunens verksamheter har delområ-
det bemötande och tillgänglighet ökat 2009.

kommunens kulturmiljöer och 
naturvärden ska bli mer tillgängliga 
för besökare genom bättre skylt-
ning och information.

4 uppfyllt! en förstorad översiktskarta av spårområdet på Vallentuna idrottsplats har satts upp vid 
spårområdets början. Nya informationstavlor, så kallade entréer, sätts ut på Roslagsleden 
vid Örsta och lövhagen. alla Runrikets besöksmål har fått audioguide.

TAbell 14
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VeRksamheTeNs ResulTaT

Stor valfrihet

Kommunens invånare ska vara nöjda med valfriheten i de kommunala tjänsterna.

kommunen ska erbjuda valfrihet 
inom skola och förskola efter invå-
narnas behov.

4 uppfyllt! i Vallentuna finns ett brett utbud av förskolor. Två tredjedelar är enskilda förskolor. det 
finns både kommunala och fristående grundskolor i kommunen. Vidare har Vallentuna 
kommun ett samverkansavtal om gymnasieutbildning med samtliga kommuner i stock-
holms län. det innebär att eleverna konkurrerar om plats utifrån betyg till länets i princip 
samtliga gymnasieskolor.

kommunen ska erbjuda valfrihet 
inom äldreomsorg efter invånarnas 
behov.

4 uppfyllt! i november tog fullmäktige beslut om att införa kundval inom hemtjänsten från och med 
den 1 januari 2010 enligt lagen om valfrihetssystem (lOV).

kommunen ska främja olika alter-
nativ inom skola och förskola.

4 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. 
den drivs av södra Roslagens förskolor. 
Nämnden får årligen yttra sig över de ansökningar som kommit till skolverket om att 
starta fristående gymnasieskola. Nämnden är remissinstans för samtliga friskoleansök-
ningar i stockholms län. Nämnden har hittills ställt sig positiv till de ansökningar som 
kommit.

Kunskap för livet

Vallentunas skolor ska höra till de främsta i landet.

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

4 uppfyllt! andelen elever som går ut grundskolan med fullständiga betyg har ökat med 7 procent-
enheter mellan 2008 och 2009 (77 respektive 84 procent). 

Resultatet i Vallentunas skolor ska 
årligen överskrida det förväntade 
resultatet i enlighet med skolver-
kets mätning.

4 uppfyllt! Resultatet i Vallentunas skolor är högre än det förväntade enligt skolverkets mätning. ge-
nomsnittligt meritvärde för elever som lämnade grundskolan vårterminen 2009 var 220, 
vilket är en ökning. det ska jämföras med det förväntade värdet 211. 
även andelen elever som går ut skolan med fullständiga betyg var högre än det förvän-
tade värdet. 

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

 arbetet pågår! sveriges kommuner och landsting har presenterat Öppna jämförelser med en rankning 
av sveriges kommuner. uppgifterna visar att Vallentuna kommun ligger bland de 30 
bästa i landet inom två områden 2008.
•    Vallentuna kommuns skolor har uppnått plats 13 i matematik för andelen elever som-

uppnått kravnivån för nationella ämnesprov i åk 5. 
•    Vallentuna kommuns skolor har uppnått plats 24 i engelska för andelen elever som 

uppnått kravnivån för nationella ämnesprov i åk 9.

Vallentuna hamnade på rankning 101 för meritvärdet i åk 9 vårterminen 2008. 

Bygga ut lärlingssystemet inom 
gymnasieskolan till att omfatta 
minst 20 platser.

  ej uppfyllt! höstterminen 2009 är 15 elever inskrivna på programmet iV-lärling. lärlingarna finns 
inom olika områden, till exempel som konditor, rörmokare och byggnadsarbetare. ge-
nom lärlingsplatserna ökar möjligheten för fler elever i kommunen att nå ett slutbetyg 
från gymnasiet. inläsning av grundskolans kärnämnen sker inom programmets ram.
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VeRksamheTeNs ResulTaT

Den trygga kommunen

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

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

  ej uppfyllt! i sCB:s medborgarundersökning från hösten 2009 har Vallentuna kommun ett samlat 
betyg inom mätområdet Trygghet på 52 i framräknat Nöjd-kund-index (Nki). detta är 
två enheter högre än genomsnittligt Nki-värde för samtliga undersökta kommuner inom 
storlekskategorin 20 000–30 000 invånare. Jämfört med Vallentunas betyg i närmast 
föregående mätning 2007 har det dock till 2009 skett en liten minskning från Nki 53. För-
ändringen är så liten att den inte är statistiskt säkerställd utan ligger inom felmarginalen.  
ett värde på 52 betyder att kommunen inte upplevs som trygg.

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

4 uppfyllt! en barn- och ungdomssamordnare började sitt arbete den 1 oktober. i och med detta har 
ett arbete påbörjats för att styra upp och strukturera arbetet inom ramen för Tryggare 
Vallentuna. detta ska medföra en effektivare resursanvändning och att dubbelarbete 
undviks. 

säkra skolvägar ska prioriteras.  arbetet pågår! Parkeringsplatsen vid lilla Valhall Ormstaskolan har byggts om och en avlämningsslinga 
har anlagts. Övergångsställen i närheten av skolor och förskolor har målats. ett pågående 
arbete med trafikplanen kommer att vara till stor nytta för att resursplanera åtgärder. 

Tillgängligheten för funktionshin-
drade till bostäder, arbetsplatser, 
service och verksamheter ska öka 
med sikte på att uppfylla de natio-
nella målen.

4 uppfyllt! samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att hjälpa funktionshindrade att anpassa 
bostaden efter sina behov (bostadsanpassning). 
information om regler kring enkelt avhjälpta hinder har skickats ut till ägare av allmänna 
lokaler. 
Bygglovshandläggarna tar alltid hänsyn till tillgänglighetskraven i bygglovsprövningen. 

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

 arbetet pågår! Barn- och ungdomsförvaltningens årliga enkät visar att 50 procent av eleverna i årskurs 
8 upplever att skolan har ett bra arbetssätt för att förebygga missbruk av tobak, alkohol 
och droger. Vallentuna kommun har genomfört ungdomsstyrelsens enkät om ungdo-
mars levnadsvillkor i kommunen.

Välskött kommun med engagerade medarbetare

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

medarbetarindex i medarbetaren-
käten ska öka årligen.

  ej uppfyllt! mätningen som genomfördes under hösten 2009 visar att medarbetarindex har sjunkit 
med 0,7 procentenheter sedan mätningen 2008. en ny fråga i enkäten angående jäm-
ställdhet har bidragit till att resultatet sjönk.

alla kommunens medarbetare ska 
känna till och arbeta efter kommu-
nens värdegrund.

4 uppfyllt! i medarbetarundersökningen svarar 95 procent av kommunens anställda att man känner 
till värdegrunden, 92 procent anser att arbetsplatsen arbetar efter värdegrunden.

sjukfrånvaron ska successivt mins-
ka till att vara högst 5 procent.

  ej uppfyllt! För kommunen som helhet ligger sjukfrånvaron på 5,8 procent. detta är en stor minsk-
ning jämfört med 2008 då sjukfrånvaron var 7,4 procent.

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

4 uppfyllt! i december var 19 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna i kommunen män, 
vilket är en procentenhet högre än föregående år.

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

  ej uppfyllt! kommunledningskontoret och barn- och ungdomsförvaltningen blev iiP (investors in 
People)-certifierade under 2009. därmed återstår bara kulturförvaltningen som planerar 
certifiering under år 2010. i och med detta kommer alla kommunens verksamheter vara 
certifierade.

samtliga chefer ska ha påbörjat 
kommunens ledarutvecklings-
program senast 12 månader efter 
anställning.

4 uppfyllt!

God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling

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

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

 arbetet pågår! ett förslag till projektplan (inklusive budget) har tagits fram. När beslut är taget fortsätter 
arbetet med de lokala miljömålen. målsättningen är att ett miljöprogram ska vara formu-
lerat 2011.

Vattenkvaliteten i Vallentunasjön 
ska förbättras så att siktdjupet över-
stiger 1,0 meter år 2010.

 arbetet pågår! under hösten utfördes ett provfiske och enligt utvärderingen gick det som planerat. Till 
våren 2010 startar trålningen.
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sammaNsTälld RedOVisNiNg

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

I kommunkoncernen Vallentuna ingår, förutom kommu-
nen, det av kommunen helägda bolaget AB Össebyhus och 
det vilande helägda bolaget Vallentuna Förvaltnings AB. Det 
har inte varit några förändringar i den kommunala koncer-
nens sammansättning under året. Koncernens siffror redovi-
sas i särskilda kolumner i resultat- och balansräkning.

Eftersom den sammanställda redovisningen ska spegla 
koncernens relation till omvärlden har interna tillgångar och 
skulder samt interna intäkter och kostnader eliminerats. Den 
sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvs-
metoden. Det innebär att det intjänade kapital som finns i bo-
laget vid förvärvstillfället eliminerats. Kapital som tjänats in 
efter förvärvet räknas in i koncernens kapital. I enlighet med 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning har 
obeskattade reserver delats upp i eget kapital och uppskjuten 
skatteskuld (latent skatt). 

Presentation av AB Össebyhus 
Aktiebolaget Össebyhus är ett helägt dotterbolag till Vallen-
tuna kommun. Bolaget äger och förvaltar hyreslägenheter och 
lokaler i kommunen. Efter genomförd försäljning under år 
2009 av fastigheter på Backavägen i Kårsta och på Tallstigen 
i Karby återstår hyreslägenheterna på Fornminnesvägen i 
centrala Vallentuna. Kvarvarande fastighetsbestånd omfattar 
72 lägenheter och den totala lägenhets-/lokalytan är 4 821 
kvadratmeter. Under året har 15 omflyttningar skett. Den 
sista december var fyra lägenheter outhyrda på grund av 
pågående renovering och därtill fanns tre mindre lokaler som 
inte var uthyrda. En reservering avseende osäkra hyresintäk-
ter har gjorts. 

Under verksamhetsåret har samtliga aktier i Vallentuna 
Elverk sålts till ett värde av 1,5 miljoner kronor. Under året 
bildades ett dotterbolag, Aktiebolaget Backa Karby Fastig-
heter, till vilket man avyttrade fastigheterna på Backavägen i 
Kårsta samt på Tallstigen i Karby. Samtliga aktier i dotterbola-
get såldes till ett värde av 35,2 miljoner kronor.

Bolaget har under det gångna året haft höga kostnader för 
brand- och vattenskador samt ett antal renoveringar av lägen-
heter i beståndet. Under året tog Vallentuna kommun över 
förvaltningen av bolaget.

 För ytterligare information om AB Össebyhus per den 31 
december 2009 hänvisas till bolagets egen årsredovisning.
 
TAbell 15   Nyckeltal aB Össebyhus  

Belopp i mnkr 2009 2008

Omsättning 24,6 9,7

Rörelseresultat 17,1 0,4

Årets resultat 18,0 -0,2

Balansomslutning 43,2 30,3

Kommunens samlade verksamhet 
Kommunens samlade verksamhet består, utöver kommun-
koncernen, av kommunala uppdragsföretag där kommunen 
har ekonomiska engagemang. Vallentuna kommun har sam-
ägda företag där kommunen äger mindre än 20 procent och 
kommunala entreprenadföretag. Till kommunala entreprena-
der räknas inte köp från andra kommuner och inte friskolor 
eftersom de tillkommer genom avtal med staten. 

NCC Construction AB har under året byggt vårdbostäder 
på Korallen för 31,2 miljoner kronor. För ombyggnaden av 
Vallentuna idrottsplats har IVV AB anlitats för 19,1 miljoner 
kronor. Svevia AB skötte gatudrift och löpande underhåll för 
11,9 miljoner kronor. 

sammanställd redovisning
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Redovisningsprinciper
Vallentuna kommun följer, med några undantag, lagen om 
kommunal redovisning (KRL) och de rekommendationer 
som har lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

En ny redovisningsprincip för internränta gäller från och 
med år 2009. Tidigare år har ränta beräknats för pågående in-
vesteringar som kommunen aktiverat oavsett om kommunen 
behövt låna kapital eller inte. Då detta endast är möjligt när 
kommunen lånat medel till investeringen har principen änd-
rats. Internränta tillämpas inte längre. Påverkan på resultatet 
föregående år var 2,0 miljoner kronor. Vi har inte gjort någon 
omräkning av eget kapital eller av jämförelsetal.

Vallentuna Direkt är ett internt upparbetat projekt som 
började aktiveras 2008. Bedömningen av Vallentuna Direkt 
vid slutet av år 2009, enligt RKR 12.1, var att det arbete som 
lagts ner inte förväntas ge upphov till några framtida eko-
nomiska fördelar. Vi anser att de framtida fördelarna består 
i bättre tillgänglighet och servicegrad för kommuninvånare 
och anställda och har därför avskrivit Vallentuna Direkt i sin 
helhet.

Avskrivning av anläggningstillgångar sker i huvudsak en-
ligt Svenska Kommunförbundets tidigare rekommendationer. 
Den nya idéskrift en om avskrivningar har ännu inte påverkat 
vår värdering av anläggningstillgångarna. Avskrivningar 
påbörjas en månad eft er att anläggningen tagits i bruk. 

Förtida tillämpning av den nya rekommendation 18 Intäk-
ter från avgift er, bidrag och försäljningar, har inte gjorts. 

Kommunen har lånat ut 7,6 miljoner kronor till Vägverket 
för arbetet med en ny trafi kplats. Det är den första utbetal-
ningen av totalt cirka 100 miljoner kronor i ett räntefritt lån 
som ska återbetalas när medel för trafi kplatsen fi nns tillgäng-
liga i Vägverkets budget.

Exploateringsfastigheter redovisas under omsättningstill-
gångar. En utveckling av principerna för Vallentunas exploa-
teringsredovisning är påbörjad. Under arbetets gång behålls 
samma principer som tidigare. Markreserven ligger kvar 
under anläggningstillgångar tills projekt är färdigställda. Ga-
tukostnader samt gatukostnadsersättningar bokförs löpande 
mot projektet liksom övriga intäkter och kostnader. När 
projektet är slutfört görs ett avslut med vinst eller förlust. 

Kommunen har inte gjort en fullständig dokumentation av 
redovisningssystemet. Dokumentationen ska beskriva bokfö-
ringssystemets organisation och uppbyggnad.

Vallentuna kommun använder ett basbelopp (42 800 kr för 
år 2009) som gräns vid defi nition av poster med väsentligt 
värde, för jämförelsestörande poster och som gränsvärde för 
när materiella och immateriella tillgångar ska aktiveras.

Vallentuna kommuns 
samlade verksamhet

kommunkoncernen kommunala uppdragsföretag

kommunens 
förvaltning

kommunens 
koncernföretag

aB Össebyhus 100 %

Vallentuna Förvaltnings aB 100 % 
(vilande)

samägda företag utan 
betydande infl ytande

kommunala entreprenader
(>10 milj kronor)

NCC Construction sverige aB

iVV aB

svevia aB

storstockholms Brandförsvar 
3,6 %

elverket Vallentuna aB 10,6 %

Roslagsvatten aB 10,1 %

söderhalls Renhållnings aB 5,0 %

käppalaförbundet 4,6 %

Norrvatten 2,9 %

aB Vårljus 0,6 %

Vallentunavatten aB 0,1 %
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Resultaträkning	 	 	 	 	

Belopp i mnkr
                               

Not Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen

2009 2008 2009 2008

Verksamhetens intäkter 1 276,6 240,5 252,3 231,0

Verksamhetens kostnader                     2 -1 394,7 -1 336,9 -1 388,2 -1 327,8

avskrivningar                 3 -39,7 -38,4 -39,3 -37,8

Verksamhetens nettokostnader -1 157,9 -1 134,8 -1 175,3 -1 134,6

skatteintäkter 4 1 039,7 1 010,6 1 039,7 1 010,6

generella statsbidrag och utjämning 5 160,3 148,0 160,3 148,0

Finansiella intäkter          6 10,1 11,3 8,6 11,1

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

Resultat före extraordinära poster 47,7 31,9 29,5 32,9

skattekostnader 0,0 0,2

Årets resultat
(förändring av eget kapital) 47,7 32,1 29,5 32,9

Balanskravsutredning

Årets resultat enligt resultaträkningen 32,9

avgår: realisationsvinster 1 6,7 1,4

avgår: sparande för framtida pensionsutbetalningar 12,4 8,3

Årets resultat enligt balanskravet 10,3 23,2

ekonomiska tabeller
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Kassaflödesanalys	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Belopp i mnkr Not Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen

2009 2008 2009 2008

Den löpande verksamheten

Årets resultat 47,7 32,1 29,5 32,9

Justering för av- och nedskrivningar 45,6 38,4 45,3 37,8

Justering för gjorda avsättningar 8 8,1 2,4 8,1 2,8

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9 -11,9 -3,1 -6,5 -1,5

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 89,5 69,8 76,3 72,0

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar/placeringar -96,2 50,9 -73,4 52,9

Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploateringsfastigheter -1,0 3,7 -1,0 2,1

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 72,9 27,1 78,8 22,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 65,1 151,6 80,6 149,6

Investeringsverksamheten

investering i immateriella anläggningstillgångar -2,5 -3,4 -2,5 -3,4

investering i materiella anläggningstillgångar -103,5 -99,5 -103,5 -98,9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 24,7 0,3 6,7 0,3

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

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1,5 1,3 0,0 1,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -79,8 -103,9 -99,3 -103,4

Finansieringsverksamheten

amortering av långfristig skuld -0,3 -5,4 0,0 0,0

Förändring av långfristiga fordringar -6,5 0,5 -6,5 -0,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6,8 -4,8 -6,5 -0,4

Årets kassaflöde

likvida medel vid årets början 149,7 106,9 148,8 102,9

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

Förändring i likvida medel 3,5 42,8 -25,2 45,9
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Balansräkning          

Belopp i mnkr  Not Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen

2009 2008 2009 2008

Tillgångar

Anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar

    a) Balanserade utgifter 1 0,0 3,4 0,0 3,4

materiella anläggningstillgångar

    a) mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 753,0 704,7 740,6 677,9

    b) maskiner och inventarier 3 26,3 24,3 26,1 24,2

Finansiella anläggningstillgångar

    a) Värdepapper, andelar och bostadsrätter 4 8,9 9,5 9,5 10,1

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

Summa anläggningstillgångar 795,8 741,9 783,7 716,7

Omsättningtillgångar

exploateringsfastigheter, lager och förråd 6 -22,6 -23,6 -22,6 -23,6

kortfristiga fordringar 7 64,7 75,0 64,1 72,2

kortfristiga placeringar 119,0 37,5 119,0 37,5

kassa och bank 8 153,2 149,7 123,6 148,8

Summa omsättningtillgångar 314,3 238,6 284,1 234,8

Summa tillgångar 1 110,2 980,6 1 067,8 951,6

eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 9 770,8 723,1 744,2 714,8

    varav årets resultat 47,7 32,1 29,5 32,9

    varav pensionsreserv 20,7 8,3

Avsättningar

avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 10 65,8 57,7 65,8 57,7

uppskjuten skatteskuld 0,1 0,1

Summa avsättningar 65,9 57,8 65,8 57,7

Skulder

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

kortfristiga skulder 12 259,1 185,0 257,8 179,0

Summa skulder 273,5 199,7 257,9 179,1

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 110,2 980,6 1 067,8 951,6

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter 14,7 20,6

ansvarsförbindelser

    a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits

          bland skulderna eller avsättningarna 13 495,0 497,6 495,0 497,6

    b) Övriga ansvarsförbindelser 14 165,2 167,3 165,2 167,3
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Noter resultaträkning och kassaflödesanalys

NoT 1   Verksamhetens intäkter

Belopp i mnkr 2009 2008

enligt driftredovisningen 755,1 713,5

interna justeringsposter:

skolpeng -322,4 -311,6

internhyra -137,2 -128,0

Övriga interna poster -43,3 -42,9

Summa kommun 252,3 231,0

Taxor och avgifter 64,9 63,1

hyror och arrenden 51,6 48,2

Bidrag 82,7 70,6

Försäljning av verksamhet och entreprenad 27,4 28,6

Övrig försäljning 14,1 17,5

Reavinster anläggningstillgångar 6,7 1,5

Vinster exploatering 4,8 1,6

Summa kommun 252,3 231,0

NoT 2   Verksamhetens kostnader (exkl. avskrivningar)

Belopp i mnkr 2009 2008

enligt driftredovisningen 1 891,1 1 810,3

interna justeringsposter:

skolpeng -322,4 -311,6

internhyra -137,2 -128,0

Övriga interna poster -43,3 -42,9

Summa kommun 1 388,2 1 327,8

Bidrag 51,9 49,0

Personal 638,1 616,6

material 76,7 75,4

Tjänster, inkl. köp av verksamhet 615,5 586,6

Nedskrivning immateriella tillgångar 5,9 0,0

Reaförluster utrangerade och sålda inv. 0,2 0,0

Summa kommun 1 388,2 1 327,8

NoT 3   avskrivningar

Belopp i mnkr 2009 2008

enligt plan:

Fastigheter och anläggningar 32,1 30,7

inventarier och transportmedel 7,2 7,1

Summa kommun 39,3 37,8

NoT 4   skatteintäkter 

Belopp i mnkr 2009 2008

Preliminär kommunalskatt 1 073,7 1 019,3

mellankommunal utjämning

slutavräkning 2007, justering -1,8

slutavräkning 2008, justering 1,0 -6,9

slutavräkning 2009, prognos -35,0

Summa kommun 1 039,7 1 010,6

NoT 5    generella statsbidrag och utjämning

Belopp i mnkr 2009 2008

inkomstutjämning 66,5 62,5

kostnadsutjämning 37,8 33,5

lss-utjämning 26,7 27,8

Regleringsavgift/Regleringsbidrag -14,1 -12,9

kommunal fastighetsavgift 43,4 37,1

Summa kommun 160,3 148,0

NoT 6    Finansiella intäkter

Belopp i mnkr 2009 2008

aktieutdelning 5,2 0,9

Ränteintäkter 1,8 8,2

internränta 0,0 2,0

Övriga finansiella intäkter 1,6 0,0

Summa kommun 8,6 11,1

NoT 7    Finansiella kostnader

Belopp i mnkr 2009 2008

Ränta pensionsskuld 3,5 2,0

Övriga finansiella kostnader 0,3 0,2

Summa kommun 3,8 2,2

NoT 8    Justering för gjorda avsättningar

Belopp i mnkr 2009 2008

Årets intjänade pensioner 8,1 6,5

andra avsättningar 0,0 -3,7

Summa kommun 8,1 2,8

NoT 9 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Belopp i mnkr 2009 2008

Realisationsvinst/förlust anläggningstillgångar:

materiella anläggningstillgångar 6,7 0,3

Bostadsrätter 0,0 1,2

Reaförlust utrangerade och sålda inv. -0,2 0,0

Summa kommun 6,5 1,5
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Noter balansräkning

NoT 1    immateriella tillgångar

Belopp i mnkr 2009 2008

iB anskaffningsvärde 3,4

Årets investering 2,5 3,4

uB anskaffningsvärde 5,9 3,4

iB ackumulerade avskrivningar 0,0

Årets nedskrivning -5,9

uB ackumulerade avskrivningar -5,9

Summa immateriella tillgångar 0,0 3,4

NoT 2    mark, byggnader och tekniska anläggningar

Belopp i mnkr 2009 2008
Verksamhetsfastigheter

iB anskaffningsvärde 897,7 866,4

Justering iB anskaffningsvärde -5,0 0,0

Årets investering 119,7 31,3

uB anskaffningsvärde 1 012,4 897,7

iB ackumulerade avskrivningar -398,3 -370,6

Årets avskrivningar -28,4 -27,7

uB ackumulerade avskrivningar -426,7 -398,3

Summa kommun 585,6 499,4

Publika fastigheter

iB anskaffningsvärde 95,8 67,0

Årets investering 2,1 28,7

uB anskaffningsvärde 97,8 95,7

iB ackumulerade avskrivningar -17,4 -14,8

Årets avskrivningar -3,0 -2,6

uB ackumulerade avskrivningar -20,5 -17,4

Summa kommun 77,3 78,3

Fastigheter annan verksamhet

iB anskaffningsvärde 10,4 10,4

Justering iB anskaffningsvärde 5,6 0,0

Årets investering 7,9 0,0

uB anskaffningsvärde 23,9 10,4

iB ackumulerade avskrivningar -6,3 -6,0

Årets avskrivningar -0,7 -0,3

uB ackumulerade avskrivningar -7,0 -6,3

Summa kommun 16,9 4,1

Markreserv

iB anskaffningsvärde 19,4 18,1

Årets investering 0,4 1,3

uB anskaffningsvärde 19,8 19,4

Summa kommun 19,8 19,4

Pågående investeringar

iB anskaffningsvärde 76,7 45,4

Årets nettoinv. i verksamhetsfastigheter -44,5 50,1

Årets nettoinv. i publika fastigheter 8,6 -18,8

Summa kommun 40,8 76,7

ackumulerat anskaffningsvärde 1 194,7 1 100,0

ackumulerade avskrivningar -454,2 -422,1

Summa kommun 740,6 677,9

ackumulerat anskaffningsvärde 16,2 33,7

ackumulerade avskrivningar -3,7 -6,9

Summa dotterföretag 12,5 26,8

Summa koncern 753,0 704,7

NoT 3    maskiner och inventarier

Belopp i mnkr 2009 2008

iB anskaffningsvärde 73,6 67,4

Årets investering 9,3 6,3

Årets utrangeringar, anskaffningsvärde -5,7 0,0

uB anskaffningsvärde 77,3 73,6

iB ackumulerade avskrivningar -49,5 -42,3

Årets avskrivningar -7,2 -7,1

Årets utrangeringar, ack. avskrivningar 5,5 0,0

uB ackumulerade avskrivningar -51,2 -49,5

Summa kommun 26,1 24,2

ackumulerat anskaffningsvärde 0,3 0,1

ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0

Summa dotterföretag 0,3 0,1

Summa koncern 26,4 24,3

NoT 4    Värdepapper, andelar och bostadsrätter

Belopp i mnkr 2009 2008

aktier och andelar 4,8 4,8

Bostadsrätter 4,6 5,3

Summa kommun 9,5 10,1

NoT 5    långfristiga fordringar

Belopp i mnkr 2009 2008

Vägverket 7,6 0,0

aB Össebyhus 0,0 1,1

Summa kommun 7,6 1,1

NoT 6    exploateringsfastigheter, lager och förråd

Belopp i mnkr 2009 2008

arbetsområden under exploatering -25,8 -27,5

Bostadsmark under exploatering 3,0 3,7

lager och förråd 0,2 0,2

Summa kommun -22,6 -23,6

NoT 7    kortfristiga fordringar

Belopp i mnkr 2009 2008

kundfordringar 19,7 22,3

interimsfordringar 19,7 34,0

ingående moms 9,2 10,2

särskilt bidrag (moms) 3,0 2,5

Övriga fordringar hos staten 6,5 0,7

Övrigt 6,1 2,4

Summa kommun 64,1 72,2

kundfordringar 19,7 24,3

interimsfordringar 19,7 34,1

ingående moms 9,2 10,2

särskilt bidrag (moms) 3,0 2,5

Övriga fordringar hos staten 7,3 1,3

Övrigt 6,1 2,5

Summa koncern 65,0 75,0
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NoT 8    kassa och bank

Belopp i mnkr 2009 2008

kassa 0,1 0,1

Bank 2,5 2,5

Plusgiro 121,0 146,2

Summa kommun 123,6 148,8

kassa 0,1 0,1

Bank 32,1 3,3

Plusgiro 121,0 146,3

Summa koncern 153,2 149,7

NoT 9    eget kapital

Belopp i mnkr 2009 2008

ingående eget kapital 714,8 681,8

Årets resultat 29,5 32,9

Summa kommun 744,2 714,8

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

NoT 10    avsättningar

Belopp i mnkr 2009 2008

avsättningar för pensioner 52,9 46,4

avsättning för särskild löneskatt 12,8 11,3

Summa kommun 65,8 57,7

ingående avsättningar för pensioner 57,7 51,2

Pensionsutbetalningar -2,1 -2,0

Nyintjänad pension 5,3 3,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning 3,5 2,0

Övrig förändring -0,2 1,6

Förändring av löneskatt 1,6 1,3

utgående avsättningar för pensioner 65,8 57,7

det finns 1 avtal om visstidspension som uppgår till 1,7 mnkr  
per 091231

NoT 11    långfristiga skulder 

Belopp i mnkr 2009 2008

Fastighetslån aB Össebyhus 14,4 14,7

Summa koncern 14,4 14,7

NoT 12    kortfristiga skulder

Belopp i mnkr 2009 2008

leverantörsskulder 74,7 63,5

skulder till staten 36,8 4,9

semesterlön 37,1 35,5

Pensionskostnader (individuell del) 25,4 23,1

Övriga uppl. personalkostnader 14,2 15,8

interimsskulder 57,2 18,2

Övrigt 12,3 17,9

Summa kommun 257,8 179,0

leverantörsskulder 74,8 65,9

skulder till staten 36,8 5,4

semesterlön 37,1 35,5

Pensionskostnader (individuell del) 25,4 23,1

Övriga uppl personalkostnader 14,2 15,8

interimsskulder 57,8 15,6

Övrigt 12,7 23,8

Summa koncern 258,8 185,0

NoT 13    ansvarsförbindelser

Belopp i mnkr 2009 2008

Pensionsförpliktelse

kommun 495,0 484,4

   (varav löneskatt) (96,6) (94,5)

södra Roslagens Brandförsvarsförbund 0,0 13,2

   (varav löneskatt) 0,0 (3,2)

Summa kommun 495,0 497,6

södra Roslagens Brandförsvarsförbund har gått ihop med stock-
holms brandförsvar och bildat storstockholms brandförsvar. Val-
lentunas ägarandel är 3,58 %.

ingående avsättningar 484,4 484,2

Pensionsutbetalningar -14,0 -11,7

Ränte- och basbeloppsuppräkning 27,4 18,1

Övrig förändring -4,9 -6,2

Förändring av löneskatt 2,1 0,0

Utgående avsättningar 495,0 484,4

aktualiseringsgrad 85,0 % 84,4 %

NoT 14    Övriga ansvarsförbindelser

Belopp i mnkr 2009 2008

Borgensåtaganden

käppalaförbundet 49,2 50,9

Vallentunavatten aB 106,2 106,2

Roslagsvatten aB 3,0 3,0

Föreningar 4,8 4,9

Förlustansvar för egna hem 2,0 2,3

Summa kommun 165,2 167,3

Tilläggsupplysning: Operationell leasing

Belopp i mnkr 2009 2008

erlagda leasingavgifter för:

maskiner och fordon 0,3 0,4

lokaler 24,7 23,0

Summa kommun 25,0 23,4

Prognos leasingavgifter:

inom ett år 23,4 24,5

senare än ett år men inom fem år 70,3 65,6

senare än fem år 82,9 66,1
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Organisation och arbetssätt
I Vallentuna kommun finns en vision om att kommunen 
ska upplevas som en av de mest attraktiva arbetsgivarna i 
Stockholm nordost. Personalen är kommunens viktigaste 
tillgång. Det handlar om att ta tillvara, behålla och utveckla 
den personal som är anställd men också om att skapa goda 
förutsättningar för nyrekrytering.

I det personalpolitiska programmet finns gemensamma 
värderingar och förhållningssätt som gäller arbetsklimat, per-
sonalrörlighet, personalutveckling, lönebildning, jämställdhet 
och mångfald, information, ledarskap samt ny teknik.

Under 2009 har kommunen fokuserat på att vidareutveckla 
det processinriktade arbetssättet. Det konsultativa och strate-
giska perspektivet kring personalfrågor har också varit centralt. 
Ett nytt rekryteringsverktyg har upphandlats och implemente-
rat i syfte att underlätta hanteringen i rekryteringsprocessen.

Under året har kommundirektören, en av förvaltningsche-
ferna, HR-chefen och ekonomichefen slutat sina anställningar. 
Ytterligare en förvaltningschef slutar i början av år 2010. Ny 
kommundirektör är utsedd och tillträder under våren 2010, 
övriga tjänster är fortfarande inte tillsatta. Tillförordnade 
chefer är utsedda på alla tjänster.

Medarbetarenkät
Den kommungemensamma medarbetarenkäten genomförs i 
syfte att ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssitua-
tion och hur de ser på kommunen som arbetsgivare. Resulta-
tet ger oss också underlag för fortsatt verksamhetsutveckling. 

Resultatet har förbättrats inom områden som kompetens-
utveckling till 82 (80) procent och arbetsmiljö till 68 (66) 
procent. Även medarbetarnas inställning till kommunen som 
arbetsgivare har förbättrats till 76 (75) procent. Resultatet är 

Personalberättelse

oförändrat gott inom ett flertal områden men medarbetarin-
dex som visar totala andelen positiva svar per område har 
ändå minskat till 84 (85) procent. Framförallt beror sänkning-
en på att en ny fråga tillkommit under området Jämställdhet 
och drar ned det totala resultatet då endast 67 procent säger 
sig ”känna till kommunens jämställdhetsplan”. Däremot har 
den enskilda frågan om kvinnor och mäns lika möjlighet till 
utveckling ökat till 82 (81) procent.

KoVa – Kompetensutveckling i Vallentuna 
Kommunen har genomfört förvaltningsgemensamma aktivi-
teter för kompetensutveckling i syfte att föra ut kommunens 
övergripande strategier, idéer och förhållningssätt i hela orga-
nisationen. Aktiviteterna är också ett effektivt sätt att använda 
egna resurser genom samverkan över förvaltningsgränserna 
och för att samordna utvecklingsinsatser där externa konsulter 
medverkar.

KoVa-utbudet är mycket uppskattat. Under 2009 erbjöds 
bland annat introduktion för nyanställda vid två tillfällen och 
olika utbildningar inom områdena ekonomi, personal och IT. 
Kommunen har också under 2009 ordnat samverkansutbild-
ningar för chefer, ledare och fackliga representanter. 

Utbildning i att möta kunden, kvalitet, service och klagomåls-
hantering anordnades under våren. Det gjordes också en stor 
insats i form av utbildningar i det nya rekryteringsverktyget.

Antalet anordnade utbildningstimmar inom ramen för 
KoVa uppgick under året till 268 (310) timmar fördelade på 
62 (68) olika aktiviteter. Antalet deltagare var sammanlagt 
965. Motsvarande siffra för 2008 var 1 729. Anledningen till 
den drastiska minskningen är att de kommungemensamma 
storföreläsningar som brukar hållas en gång per termin ställ-
des in på grund av den ekonomiska situationen.

Ledarutvecklingsprogram
Syftet med kommunens ledarutvecklingsprogram är att ut-
veckla det goda ledarskapet så att våra ledare aktivt kan möta 
framtiden och arbeta utifrån ett gemensamt förhållningssätt. 
Den åttonde omgången av ledarutvecklingsprogrammet in-
leddes under 2009, och 24 av kommunens ledare har påbörjat 
programmet som kommer att avslutas våren 2010. Under 
hösten har vi gjort förberedelser för att inleda upphandling av 
nytt ledarutvecklingsprogram.

Även detta år anordnades två kulturbärardagar för kom-
munens samtliga cirka 150 ledare. Syftet med dagarna är att 
genom föreläsningar och grupparbeten kring olika teman ge 
kunskap, skapa kontinuitet och samhörighet. Teman för årets 
dagar har varit kommunikation och kommunens värdegrund.

Kvalitetsarbete
Med hjälp av metoden Investors in People, som är en interna-
tionell kvalitetssäkrande metod, har större delen av Val-
lentuna kommuns verksamheter nu certifierats. Under 2009 

Värden inom parentes avser 2008.

På Vallentuna bibliotek arbetar ett tiotal personer med att ge medborgarna lästips 
och hitta information i alla typer av medier. 
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certifierades kommunledningskontoret och hela Barn- och 
ungdomsförvaltningen. Under året har även Samhällsbygg-
nadsförvaltningen omcertifierats.

Arbetsmiljö
Det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen under 
2009 är under utveckling och vi har sett över övergripande 
strategier, mål och prioriterade områden. En kartläggning har 
gjorts av kommunens nuvarande arbete, över vad som fung-
erar och vad som behöver förbättras inför nästa år. I med-
arbetarenkäten år 2008 var resultatet för nöjdheten gällande 
arbetsmiljö 64 procent. Den har ökat till 67,6 procent år 2009. 
Vi förväntar oss att utbildning, information och metodstöd 
med ökat fokus på frisknärvaro och sänkt korttidssjukfrån-
varo kommer att förbättra arbetsmiljöarbetet och nöjdheten 
hos medarbetare 2010.

Facklig samverkan
Den partsammansatta övergripande samverkansgruppen, 
som också fungerar som kommunens centrala arbetsmil-
jökommitté, har under året träffats vid sex tillfällen. Gruppen 
har bland annat arbetat med den fortsatta utvecklingen av 
samverkan. Fyra utbildningar för chefer och fackliga företrä-
dare har genomförts under 2009.

Den hälsosamma arbetsplatsen
Vallentuna kommun ska bedriva ett långsiktigt hälsofräm-
jande arbete för att utveckla arbetsplatser med friska och 
engagerade medarbetare. En målsättning är att sjukfrånvaron 
ska minska till att vara högst 5 procent. Under 2009 har en 
fokusering på ”Den hälsosamma arbetsplatsen” skett bland 
annat genom kostnadsfria och subventionerade friskvårdsak-
tiviteter samt kurser och seminarier för alla anställda. Kom-
munen erbjuder även sina medarbetare möjlighet att träna på 
arbetstid, så kallad friskvårdstimme, eller att få ett ekonomiskt 
bidrag till friskvård. 

Förebyggande hälsoarbete
Under året har vi anordnat ett flertal utbildningar om hälsa, 
stress, hot och våld och livsstil, liksom riktade kurser för 
friskvårdsinspiratörer, samt ett seminarium inom förebyggan-
de hälsoarbete för chefer och arbetsledare. Dessutom erbjuder 
vi ett löpande stöd till chefer kring praktisk tillämpning av 
rehabiliteringsarbete. 

Andelen anställda som motionerar eller rör på sig regel-
bundet har ökat under 2009. 

TAbell 16   Resultat från medarbetarenkät  

Andel som… 2009 2008

motionerar regelbundet 85 % 83 %

nyttjar friskvårdsbidrag/-timme 43 % 41 %

deltar i kostnadsfria friskvårdsaktiviteter 16 % 18 %

Rehabilitering – sjukfrånvaro
Kommunens samlade sjukfrånvaro uppgick 2009 till 5,9 pro-
cent av arbetad tid. Det är en markant förbättring jämfört med 
tidigare år, där den enskilt största orsaken till förbättringen 
sannolikt går att finna i Försäkringskassans tillämpningar av 
den nya sjukförsäkringslagstiftningen. I första hand går förbätt-
ringen att spåra i form av att andelen långtidssjuka har sjunkit 
från 65 procent för 2008 till 54 procent för 2009. Vallentuna 
kommun har även fortsättningsvis ett samverkansavtal med 
Försäkringskassan kring rehabiliteringsfrågor. Syftet med avta-
let är att Vallentuna kommuns anställda ska få en bra kvalitet i 
den samordnade rehabiliteringen. 33 procent av kommunens 
månadsanställda hade ingen sjukfrånvaro alls under 2009. 
Kostnaden för all sjuklön under året uppgick till 6,3 miljoner 
kronor. Motsvarande siffra för 2008 var 5,9 miljoner kronor.

TAbell 17   sjukfrånvaro i procent av arbetstiden*  

Åldersgrupp 2009 2008 2007

kvinnor 6,3 % 8,0 % 8,4 %

män 4,8 % 5,0 % 5,2 %

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

Totalt för 29 år och yngre 3,2 % 4,3 % 4,5 %

Totalt för 30–49 år 5,3 % 7,0 % 7,1 %

Totalt för 50 år och äldre 7,3 % 8,7 % 9,5 %

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

Pensioner
Enligt pensionsavtalet (KAP-KL) har den anställde möjlighet 
att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. Vanligast är fort-
farande att bli pensionär vid 65 år. Avgångsskyldighet finns 
enligt lag vid 67 års ålder. 

Administration av pensionsavgångarna sköts av Pensions-
hjälpen hos KPA Pension.

Under året har 31 anställda gått i pension jämfört med 41 
under 2008. Det stora flertalet har gått i pension vid 65 års 
ålder eller tidigare. 

Figur 15   Åldersstruktur

–29 år

30–49 år

50–

medelålder 46,6 år

Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda 2009 
var 46,6 år, något högre än 2008.

Antalet som fyllt 60 år är relativt stabilt och utgör cirka 15 
procent av de tills vidareanställda.
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Under de närmaste åren kommer antalet pensionsavgångar 
vara stabilt. Det blir en ökning under åren 2013 och 2014 
varav en större andel inom barn- och ungdomsförvaltningen.

Figur 16   antal personer som under de närmaste fem 
åren fyller 65 år 
antal
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Medarbetarna i siffror
Den 31 december 2009 hade kommunen 1 440 tillsvidarean-
ställda eller omräknat till årsarbetare 1 315. Vid samma tid 
2008 var antalet tillsvidareanställda 1 437 eller räknat i årsar-
betare 1 313. Den genomsnittliga anställningstiden var 11,7 år.

Figur 17   Fördelning av tillsvidareanställda per förvaltning i procent
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Andelen kvinnor och män är 81 procent respektive 19 pro-
cent. Jämfört med föregående år har antalet män ökat med en 
procentenhet. Av kvinnorna jobbar 64 (66) procent heltid och 
av männen jobbar 82 (83) procent heltid.

Personalomsättning
Personalomsättningen under 2009 var 11,2 procent vilket 
är något lägre än 2008. Under året slutade 160 personer sin 
anställning i kommunen, inklusive pensionsavgångar. 

Personalkostnader
Personalkostnaderna under året uppgick till sammanlagt 
638,1 miljoner kronor, fördelade enligt nedanstående tabell.

TAbell 18   Personalkostnader   

Belopp i mnkr 2009 2008

löner m.m. 447,3 425,5

Pensioner 44,3 35,3

sociala avgifter 146,4 155,8

Summa personalkostnader 638,1 616,6

En löneöversyn genomfördes under året. Den innebar en 
genomsnittlig löneökning på 3,69 procent. Motsvarande siffra 
för 2008 var 5,73 procent.

Medellönen för tillsvidareanställda var 25 166 kronor 2009 
att jämföras med 24 221 kronor 2008.

Området runt Vallentuna kyrka är ett populärt strövområde 
för Vallentunaborna. Foto: Robert Blom. 

På sommaren lever torglivet i Vallentuna centrum upp. 
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Verksamheten i Vallentuna är organiserad i nio nämnder och 
bedrivs av sex förvaltningar. Nedan följer en kort beskrivning 
av nämnder och förvaltningar samt ett urval av det som hänt i 
verksamheten under 2009 och ett antal viktiga nyckeltal.

Diagrammen visar nämndernas storlek, mätt som andel av 
kommunens totala kostnader.

Figur 18    Nämndernas andel av totala nettokostnaden 2009

Verksamhetsberättelse nämnderna 

Figur 19   Nämndernas andel av den totala bruttokostnaden 2009

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

och ekonomi
• ett övergripande ansvar för demokratifrågor
• den översiktliga planeringen av kommunens infrastruk-

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

• att allmänt främja sysselsättningen och näringslivets utveckling
• att förebygga arbetslöshet, alternativt minska verkningarna 

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

Kommunstyrelsen ska verkställa och följa upp kommunfull-
mäktiges beslut samt ha uppsikt över nämnder och verk-
samheter. Kommunstyrelsen är också kommunens centrala 
personalorgan med ansvar för att kommunens förvaltnings-
gemensamma personalpolitik följs och utvecklas. Kommunala 
handikapprådet och Kommunala pensionärsrådet sorterar 
under kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen reagerade tidigt under året på den 
ekonomiska krisen och beslutade om ett sparbeting för att 

kommunstyrelsen

undvika ett negativt resultat. Årets resultat överträffar kom-
munledningens förväntningar med god marginal, vilket är 
mycket glädjande. 

Arbetet med den nya översiktsplanen har fortsatt under 
året. Kommunfullmäktige kommer att kunna fatta det slutliga 
beslutet under första halvåret 2010. 

Projektet Vallentuna Direkt avslutades under 2009. Pro-
jektet har syftat till att öka information, service och nytta för 
kommuninvånarna med hjälp av en ny hemsida, e-tjänster 
och ökade möjligheter till demokrati. 

Vad händer den närmaste tiden?
Vallentuna kommer att fortsätta växa. Kommunens unika karak-
tär med natur-, fritids- och kulturvärden, alldeles intill storstaden 
med dess utbud och möjligheter, attraherar många människor.

Vår utmaning består i att behålla det säregna samtidigt som 

kommunstyrelsen

Överförmyndarnämnden

samhällsbyggnadsnämnden samt 
myndighetsnämnden för teknik 
och miljö

Fritidsnämnden

kulturnämnden

Barn- och ungdomsnämnden

utbildningsnämnden

socialnämnden

5,1 %
0,2 %

3,0 %
3,2 %

1,1 %

46,9 %12,0 %

28,5 %
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5,7 %
0,1 %

14,7 %

2,7 %
0,9 %

41,2 %

9,6 %

25,1 %

kommunstyrelsen

Överförmyndarnämnden

samhällsbyggnadsnämnden samt 
myndighetsnämnden för teknik 
och miljö

Fritidsnämnden

kulturnämnden

Barn- och ungdomsnämnden

utbildningsnämnden

socialnämnden

kommunfullmäktiges första möte hölls på historisk mark vid arkils tingstad.
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Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att med barnet i 
centrum
• ansvara för förskoleverksamhet 
• ansvara för utbildning av barn i förskoleklass, grundskola 

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

Verksamheten bedrivs av barn- och ungdomsförvaltningen 
och är den största verksamheten i kommunen med en andel 
på 47 procent av den totala kostnaden (inklusive skolpengen).

Nämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra resultaten 
så att Vallentunas skolor på sikt ska ligga bland de trettio främ-
sta i landet. Inom vissa områden är detta mål redan uppnått.

Ett av nämndens viktigaste mål är att andelen elever som 
går ut med fullständiga betyg ska öka varje år. För andra året i 
rad uppfylls detta mål. Av de elever som slutade grundskolan 
våren 2009 fick 84 procent godkända betyg.

Ett annat viktigt mål är att resultaten i Vallentunas skolor 
ska överskrida det av Skolverket förvärvade värdet. Skolverkets 

mätning görs inom tre områden: meritvärden, andelen elever 
som går ut med fullständiga betyg samt andel godkända totalt. 
Inom alla tre områden ligger resultatet över det förväntade.

Övriga viktiga händelser under året
Hela barn- och ungdomsförvaltningen blev certifierad enligt 
kvalitetsutmärkelsen Investors in People (IiP) under året. 
Detta visar att skolorna och samtliga enheter har ett väl fung-
erande utvecklingsarbete där medarbetarnas delaktighet och 
utveckling sätts i fokus. 

Skolinspektionen har under året granskat kommunens sko-
lor. Inspektionen menar att Vallentuna är en bra skolkommun 
med bra pedagogisk ledning, kunnig och engagerad personal 
samt ovanligt bra och tydligt kvalitetsarbete. Kommunen fick 
kritik för hanteringen av avgifter vid skidresor.

Under 2009 har en ny förskola, Stenhällen, öppnat. Den 
drivs av Södra Roslagens förskolor.

Barn- och ungdomsförvaltningen har infört en virtuell 
lärplattform, SkolaDirekt, från och med höstterminen 2009. 
Arbetet med att utveckla e-tjänster har fortsatt under året.

Riksdagen har beslutat att införa barnomsorgspeng och 
stärka valfriheten inom förskola och fritidshem. 

Vad händer den närmaste tiden?
Kommunen ökar antalet e-tjänster till kommuninvånarna. 
Det webbaserade verktyget SkolaDirekt används för att 
utveckla dialogen mellan barn/elev – vårdnadshavare – skola 
kring barnets/elevens utveckling och lärande. 

Barn- och ungdomsnämnden har antagit en IKT-strategi 
(Information Kommunikation Teknik) för den pedagogiska 
verksamheten. Skolorna kommer att fortsätta utveckla peda-
gogiska verktyg med IKT-strategin som utgångspunkt.

Under de närmaste åren fortsätter Vallentuna kommun fo-
kusera på att höja kvaliteten i skolverksamheten. Verksamhe-
terna ska arbeta för en tidig språk- och matematikutveckling. 
Skolan ska vara en trygg plats med nolltolerans mot kränkan-
de behandling. Kommunen ska prioritera säkra skolvägar. 

Barn- och ungdomsnämnden

VeRksamheTsBeRäTTelse NämNdeRNa

vi anpassar kommunens verksamhet och service till invånar-
nas förväntningar och behov.

Under de kommande åren kommer infrastrukturen att för-
ändras och anpassas till kraven på förbättrade kommunikatio-
ner i och med utbyggnad av dubbelspår på Roslagsbanan och 
byggandet av Vallentuna trafikplats. Roslagsbanans förläng-
ning mot Arlanda är också ett spännande framtidsprojekt.

Kommunen ska nu förverkliga det som har planerats i pro-
jektet Vallentuna Direkt. Invånare och näringsliv kommer att 

kräva ännu mer tillgänglighet, transparens och förenklingar 
i sina kontakter med kommunen. Vi måste därför fortsätta 
utvecklingen av e-tjänster och, framför allt, vår e-förvaltning. 
Ju mer vi lyckas använda teknikens möjligheter för att minska 
administrationen, desto mer resurser frigörs för den operativa 
kärnverksamheten.

Att utnyttja Vallentunasjöns möjligheter varsamt och mål-
medvetet är också ett sätt att öka kommunens attraktivitet. Vi 
har beslutat att inrätta en grupp för att arbeta med den frågan.

lek och lärande hör ihop. här lär sig barnen matematik med hjälp av kottar. 
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Utbildningsnämndens uppgift är att 
• ansvara för utbildning till ungdom i gymnasieskolan inom 

kommunen
• låta den studerande fritt få välja gymnasieskola
• ansvara för och bedriva vuxenutbildning och utbildning i 

svenska för vuxna invandrare
• ansvara för uppföljning av alla 16–20-åringar. 

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

För utbildningsnämnden är valfriheten för kommunens 
ungdomar viktig. Därför har kommunen ett samverkansavtal 
om gymnasieutbildning med samtliga kommuner i Stockholms 
län. Det innebär att eleverna konkurrerar om plats utifrån betyg 
till länets i princip samtliga gymnasieskolor. Eleverna kan också 
söka till fristående gymnasieskolor. Kommunen är positivt 
inställd till att elever söker till gymnasieskolor utanför länet.

Nämnden är välvilligt inställd till etablering av friskolor 
inom länet och har sagt ja till ett antal ansökningar under året. 

För gymnasieungdomarna i kommunen har nämnden högt 
uppsatta mål. Minst 90 procent av eleverna ska fullfölja gym-
nasieutbildningen inom fyra år. För eleverna vid Vallentuna 
gymnasium är andelen 82 procent. För elever som valt att gå i 
ett gymnasium utanför kommunen är andelen 79 procent.

Övriga viktiga händelser under året
Hela barn- och ungdomsförvaltningen blev certifierad enligt 
kvalitetsutmärkelsen Investors in People (IiP). Detta visar att sko-
lorna och samtliga enheter har ett väl fungerande utvecklingsar-
bete där medarbetarnas delaktighet och utveckling sätts i fokus. 

Skolinspektionen har under året granskat kommunens sko-
lor. Inspektionen menar att Vallentuna är en bra skolkommun 
med bra pedagogisk ledning, kunnig och engagerad personal 
samt ovanligt bra och tydligt kvalitetsarbete. Kritik riktades 
mot hanteringen av avgifter vid skidresor. 

Ombyggnationen av Vallentuna gymnasium avslutades 
under året och omfattar sex nya klassrum, flera grupprum 
och nya expeditionslokaler.

Vallentuna gymnasium har arbetat aktivt med utvecklingen 
av IKT (Information Kommunikation Teknik) som pedago-
giskt verktyg. 

Vallentuna gymnasium har fördjupat det internationella 
samarbetet. Samarbetet med Spanien har utökats och gymna-
siet har också påbörjat ett samarbete med gymnasieskolor i 
Tyskland och England.

För första gången är andelen elever som fortsätter till 
universitet eller högskola högre än riksgenomsnittet. Av Val-
lentunas elever är andelen 43 procent. Detta ska jämföras med 
riksgenomsnittet som är 41 procent.

utbildningsnämnden

Vad händer den närmaste tiden?
Vallentuna gymnasium har idag en bra och uppskattad 
verksamhet som ska fortsätta utvecklas under de kommande 
åren. Vallentuna gymnasium arbetar aktivt med utvecklingen 
av IKT som pedagogiskt verktyg. Skolan strävar efter att varje 
elev ska ha tillgång till en egen dator.

Antalet elever i gymnasieålder kommer att minska de när-
maste åren. Vallentuna gymnasium är anpassat för cirka 750 
elever. Andelen elever från Vallentuna som väljer att gå i en 
gymnasieskola i en annan kommun har ökat det senaste året.

Vallentuna gymnasium kommer under de närmaste åren 
att fortsätta kvalitetsarbetet för att förbättra resultaten. Gym-
nasiet arbetar för att koppla ihop skolverksamheten med den 
aktuella forskningen inom skolområdet. 

Förberedelser görs på både nationell nivå och i Vallentuna 
för den kommande gymnasiereformen. Den nya gymnasieut-
bildningen startar höstterminen 2011. Vallentuna gymnasium 
planerar för eventuella nya program och för hur nuvarande 
program ska förstärkas. 

Utbildningsnämnden fortsätter samarbetet med vuxenut-
bildningen inom Kunskapscentrum Nordost. 

Vallentuna gymnasium har ett brett utbud av program. eleverna har 
stora möjligheter att profilera sin utbildning genom individuella val.



VeRksamheTsBeRäTTelse NämNdeRNa

ÅRsRedOVisNiNg ValleNTuNa kOmmuN 200936

Socialnämndens uppgift är att enligt gällande sociallagstift-
ning ansvara för
• individ- och familjeomsorg – enligt socialtjänstlagen (SoL), 

lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbru-
kare (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 funktionshindrade (LSS)
• stöd till anhöriga som vårdar närstående enligt SoL
• riksfärdtjänstens beslut och utredningar som ligger till 

grund för landstingsbeslut om färdtjänst
• kommunens uppgifter vad gäller tillståndsgivning och 

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

• samordningen för kommunens grupp för psykiskt och 
socialt omhändertagande (Posom).

Verksamheten är den näst största i kommunen med 29 pro-
cent av den totala nettokostnaden.

Övriga viktiga händelser under året
Utbyggnaden av Korallens vårdboende med 32 platser är 
slutförd.

Kommunfullmäktige beslutade i november att införa kund-
val inom hemtjänsten från och med 2010.

Socialnämnden har tagit fram ett nytt kvalitetssystem.
Socialnämnden har tagit fram en policy för frivilligt socialt 

arbete och rekryterat volontärer.
Socialförvaltningen har infört ett miljöpris till den verk-

samhet som bäst uppfyller socialnämndens miljöpolicy.
För att kunna möta de nya organisatoriska krav som 

utvecklingen av kundval innebär har vi sett över Socialförvalt-
ningens organisation. Från och med januari 2010 förändras 
organisationen till en mer uttalad beställare – utförareorgani-
sation.

Vi har startat boendestödsverksamhet för personer med 
neuropsykiatriska funktionshinder, eftersom målgruppen har 
blivit större och kräver en särskild metodik för gott resultat.

En ny modell, SIKTA, har införts för sysselsättning till 
psykiskt funktionshindrade.

Det verktyg som Socialstyrelsen rekommenderar för 
utredningar av barns förhållanden, BBIC, har implementerats 
under två år. Socialförvaltningen avser att söka permanent 
licensiering 2010.

Vi har permanentat Stödcentrum för unga brottsoffer, i 
samarbete med Nordostkommunerna, för att tillgodose det 
ansvar för målgruppen som kommunen har enligt SoL.

Barncentrum Nordost (även benämnt Barnahus) har också 
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.

Vad händer den närmaste tiden? 
Vallentuna kommun behöver utreda utvecklingen mot kund-
val inom olika områden för att hitta de bästa formerna när det 
gäller kvalitet och ekonomi.

Väsbygårdens servicehus ska byggas om till vårdboende.
Socialstyrelsen har beviljat medel till ett projekt för utveck-

ling av psykiatriverksamhet.
Vi ska öppna en träfflokal för socialt frivilligt arbete där 

kommunens anhörigstöd ska samverka med frivilligorganisa-
tioner och enskilda volontärer.

Ett EU-projekt är beviljat inom Nordostsamarbetet 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.

socialnämnden

under året beslutades att införa kundval i hemtjänsten. Foto: matton images.



VeRksamheTsBeRäTTelse NämNdeRNa

ÅRsRedOVisNiNg ValleNTuNa kOmmuN 2009 37

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

endet, undantaget översiktsplaneringen, samt bevaka 
byggnadsverksamheten enligt Plan- och Bygglagen (PBL)

• vara planerande och verkställande organ när det gäller 
mark- och exploateringsverksamheten

• vara planerande och verkställande organ för kommunens 
lokalförsörjning

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

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är omfattande men 
nämndens andel av den totala nettokostnaden var 2009 endast 
3 procent. Av bruttokostnaden var andelen 15 procent. För-
klaringen är att en stor andel är intäktsfinansierad, dels genom 
interndebitering inom kommunen, dels genom externa avgifter.

Ansvaret för planarbetet och exploatering omsätter stora 
belopp men dessa syns inte nämndens driftbudget.

Övriga viktiga händelser under året
Samhällsbyggnadsförvaltningen klarade i november, som 
första förvaltning i kommunen, en omcertifiering enligt 
Investors in People (IiP).

Vägverket började i augusti, i samarbete med kommunen 
och Storstockholms lokaltrafik (SL), ta fram ett upphandlings-
underlag för Vallentuna trafikplats. 

Projekteringen för ett nytt bibliotek och kulturhus i Val-
lentuna centrum har pågått under året. Byggstart beräknas 
ske i april 2010.

Utbyggnaden av Vallentuna idrottsplats med bland annat nya 
bollplaner, omklädningsrum och läktare färdigställdes under året.

Överenskommelse har träffats med Stockholms stad om 
förvärv av cirka 1 170 hektar mark.

Ny taxa enligt PBL (Plan- och Bygglagen) antogs.
I kvarteret Tegelbruket påbörjade Seniorgården AB bygg-

nation av 36 lägenheter för seniorboende.

samhällsbyggnadsnämnden

Vad händer den närmaste tiden?
Vallentuna kommun påverkas av det rådande konjunkturläget 
men uppvisar en stark lokal bostadsmarknad. Byggföretagen 
har senarelagt byggstarten för några projekt i Vallentuna 
men efter en viss nedgång under åren 2008–2009 förväntas 
efterfrågan på bostäder i Vallentuna vara fortsatt god under 
perioden 2010–2012. 

Planeringsberedskapen är inriktad på en nyproduktion av 
totalt cirka 330 bostäder under åren 2010–2016. Utbyggnaden 
av centrala Vallentuna kommer att påbörjas de närmaste åren. 
Vägverket påbörjade projekteringen för utbyggnad av Vallen-
tuna trafikplats i maj 2009 med planerad byggstart september/
oktober 2010. 

Efterfrågan på mark för företagsetableringar har avtagit och 
förväntas vara låg under periodens början. 

Befolkningstillväxten medför också ett behov av förskole- 
och grundskolelokaler den närmaste tioårsperioden. För att 
tillgodose det ökade behovet av vårdbostäder för äldre ska 
bland annat en ombyggnad av Väsbygården ske. 

TAbell 19    Verksamhetsmått

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2008

Utfall 
2007

Bygglov

antal beviljade bygglov/ bygganmälan 338 355 330

antal förhandsbesked 40 45 76

Exploateringsverksamhet

Planlagd yta i arbetsplatsområden m2 
(kommunägd) 0 80 000 38 000

antal m2 såld tomtmark i arbetsplats-
områden 0 -42 000 120 600

Bostadsbyggnadsprogram/
antal bostäder byggstart 300/150 282/200 250/250

antal antagna detaljplaner 4 5 1

antal planremisser 9 13 14

Vallentuna centrum kommer att få en ansiktslyftning, med plats för nya bostäder, 
butiker och mötesplatser. Bild: ÅWl arkitekter.  

Vallentuna centrum kommer att få en ny trafikplats, med dubbelspår för Roslagsbanan.  
dessutom grävs Väsbyvägen ner och ett parkstråk knyter ihop centrum och kyrkan.  
Bild: ingun Platell,Vectura. 
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Myndighetsnämnden för teknik och miljös uppgift är
• att fullgöra kommunens myndighetsutövning enligt gäl-

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

Övriga viktiga händelser under året
En handläggare med tillsyn av enskilda avlopp som arbetsom-
råde har anställts.

myndighetsnämnden för teknik och miljö

Nämnden har, som remissinstans, deltagit i omprövning av 
Sörabs avfallsanläggning i Löt och prövningen av nytt värme-
verk i Okvista.

Nämnden har deltagit i socialstyrelsens riksprojekt angående 
”Hygien i förskolan”.

Nämnden har också tagit fram en ny taxa som möjliggör 
riskklassning enligt Miljöbalken.

En av nämndens uppgifter under året var att ta fram lokala 
miljömål. Ett förslag till projektplan har tagits fram. Arbetet 
med att ta fram ett miljöprogram fortsätter under 2010.

Vad händer den närmaste tiden?
Under 2010 kommer samtliga tillsynsobjekt inom miljö-
skydds- och hälsoskyddsområdena att riskklassificeras med 
stöd av den nya taxan. Riskklassificeringen, och därmed också 
årsavgifterna, för kontrollobjekten inom livsmedelsområdet 
kommer att revideras utifrån genomförda kontroller.

Tillsynen av enskilda avloppsanläggningar kommer åtmins-
tone delvis att bedrivas inom Naturvårdsverkets riksprojekt 
”Små avlopp – ingen skitsak”.

Tillsynen kommer att bedrivas utifrån den tillsynsplan som 
antas av nämnden i början av året.

Fritidsnämnden

Fritidsnämndens uppgift är 
• att vara huvudman för kommunens fritidsfrågor
• främja en meningsfull fritid för kommunens invånare
• ansvara för kommunens sport- och fritidsanläggningar
• bedriva och samordna kommunens förebyggande ung-

domsarbete och stödja föreningslivet.

Fritidsnämndens verksamhet bedrivs i fritidsförvaltningen 
och står för 3,2 procent av kommunens totala nettokostnad.

Nämnden arbetar aktivt med att uppfylla föreningslivets 
och ungdomsverksamhetens behov av lokaler och anlägg-
ningar. Man har under året löst behovet för de verksamheter 
där det tidigare funnits brister.

Ett viktigt arbete under året har varit att öka tillgäng-
ligheten till kommunens fritidsanläggningar för personer 
med funktionshinder. Under året har samtliga anläggningar 
inventerats och en åtgärdsplan har tagits fram för Vallentuna 
IP, Kvarnbadet och Nova. 

Övriga viktiga händelser under året
Nämnden tog beslutet att det sociala uppdraget, med en god 
förebyggande ungdomsverksamhet, ska vara det huvudsakliga 
verksamhetsuppdraget.

En barn- och ungdomssamordnare är anställd för att sam-
ordna kommunens barn- och ungdomspolitiska program.

 Under hösten 2009 blev arbetet med de två nya konstgräs-
planerna på Vallentuna IP klart. Den västra planen är certifierad 
enligt FIFA 2 star, vilket innebär att all slags internationell fotboll 
kan spelas i Vallentuna. Invigning kommer att hållas i juni 2010.

Upprustning av 5-kilometersspåret vid Vallentuna idrottsplats 
innebär att kommunen har ett av nordostsektorns bästa löparspår. 

under året deltog nämnden i socialstyrelsens riksprojekt ”hygien i förskolan”.

i Vallentuna finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter. På sommaren är kvarnba-
det  populärt för alla som vill ta sig ett dopp.
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Kulturnämndens uppgift är att
• stödja och främja kulturlivet i kommunen
• leda biblioteks- och annan kommunal kulturverksamhet 
• erbjuda ett allsidigt kulturutbud som komplement till för-

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

ningsuppdrag.

Planeringen för det nya biblioteket och kulturhuset fortsätter. 
Detaljplanen är antagen och bygglovhandlingar är inlämnade. 
Statens konstråd medfinansierar den konstnärliga gestalt-
ningen. 

Det nya kulturmiljöprogrammet för Vallentuna kommun 
är ute på remiss. Programmet är ett av underlagen för den nya 
översiktsplanen. 

Kommunen har genomfört en breddning av kulturutbudet, 
med till exempel satsningar på film för fler målgrupper. På 

kulturnämnden

biblioteket har ett ökat antal barngrupper och aktiviteter för 
barn genomförts.

Biblioteksverksamheten har moderniserats och biblioteket 
är nu tillgängligt både fysiskt och på hemsidan. Detta har 
resulterat i ökade besökssiffror. 

Kulturnämndens verksamhet bedrivs i kulturförvaltningen 
och står för 1,1 procent av kommunens totala nettokostnad.

Övriga viktiga händelser under året
Kulturnämnden utvecklar verksamheterna för att möta de 
krav och förväntningar som det växande Vallentuna har på 
service och utbud. 

I biblioteksverksamheten märks ett ökat antal besökare och 
nivån för utlånade media ligger på samma nivå. Biblioteket på 
hemsidan efterfrågas och används allt mer. 

TAbell 20     Verksamhetsmått

Mått Utfall  
2009

Utfall 
2008

Utfall 
2007

Biblioteksbesök/invånare 8,8 8,6 8,6

Besökare biblioteks- och kulturwebben 17 256 11 849 16 000

kulturprogram, antal 261 260 306

Besökare skolbio per år 4634 5 523 5 336

Vad händer den närmaste tiden?
Det nya biblioteket och kulturhuset kommer att erbjuda Val-
lentunabor i alla åldrar ett modernt bibliotek och en attraktiv, 
öppen mötesplats för kunskap, information och kulturupp-
levelser. Arkitekturen och verksamheten ska inbjuda till en-
gagemang och delaktighet. Den nya byggnaden ska samspela 
med kommunens övriga arenor för kultur och skapa bra 
förutsättningar för Vallentunas framtida kulturliv. 

Vi satsar på ett rikt kulturutbud och på attraktiva kultur-
miljöer. Detta prioriterar vi för att stärka bilden av Vallentuna 
som ett positivt laddat varumärke. Konstnärlig gestaltning 
och utsmyckning bidrar också till det.

 kommunen har också utökat sin satsning på film, med minibio, bio med barn-
vagn och seniorbio. Filmverksamheten sträcker sig nu från 0 till 100 år.

Vad händer den närmaste tiden?
Vallentuna är en av landets mest expansiva kommuner. De 
flesta nya Vallentunabor är unga barnfamiljer som sätter stort 
värde på närheten till naturen och de goda möjligheterna till 
olika fritids- och kulturaktiviteter.

Det ökande antalet ungdomar innebär en större efterfrågan på 
olika föreningsaktiviteter och annan fritidsverksamhet i kommu-
nen. Därför ställs ökande och delvis nya krav på kommunen när 
det gäller tillgång till olika anläggningar och annan service.

Kommunen gör mycket för att leva upp till de nya förutsätt-
ningarna och för att åstadkomma balans mellan tillgång och 
efterfrågan. Exempel på det är den satsning som vi har gjort på 
nya sporthallar, skateboardhall och utbyggnaden av Vallentuna 
idrottsplats med nya fotbollsplaner, omklädningsrum och läk-
tare. Detta är den största satsningen på liknande anläggningar i 
kommunens historia. I framtiden kommer ytterligare satsning-
ar behövas för att möta kraven från Vallentunas nya invånare.
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Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämndens uppgift är att enligt reglerna i 
föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och 
förvaltares verksamhet genom att
• särskilt se till att huvudmannens tillgångar används för 

hans eller hennes nytta 
• tillgångar är placerade så att det finns tillräcklig trygghet 

för dess bestånd och så att de ger skälig avkastning
• vara en garanti mot rättsförluster
• årligen fastställa storleken på gode mannens eller förval-

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

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

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

Under året har totalt 236 årsräkningar granskats, där ingår 
sluträkningar och delårsräkningar. De skärpta krav som 
Överförmyndarnämnden ställt vid granskning av årsräkning-
ar har fått ner kompletteringsnivån till 12 procent jämfört 
med 40 procent året innan.  

Tillgången på gode män är efter rekrytering god. Gode 
män rekommenderar dessutom vänner och bekanta att bli 

Runrikets dag lockade många besökare med runor, gycklare och vikingabåtar.

gode män, vilket vi 
ser som ett positivt 
betyg för verksam-
heten.  

Övriga viktiga hän-
delser under året
Under året har vi 
prioriterat att få 
ordning på äldre 
material, från åren 
1990–2006. Detta arbete kommer att fortsätta. Länsstyrelsen 
genomförde sitt årliga tillsynsbesök i början av april 2009. 
De fortsätter att följa arbetet både när det gäller den löpande 
verksamheten och när det gäller det äldre materialet. 

Vad händer den närmaste tiden?
Befolkningen i Vallentuna ökar till antalet genom inflyttning. 
Åldersstrukturen ändras också, och genomsnittsåldern höjs. 
Det medför ökade insatser i form av gode män och förvaltare. 
Gode män och förvaltare har behov av stöd och utbildning i sin 
verksamhet. Länsstyrelser, Justitieombudsmannen och Riksre-
visionsverket har uppmärksammat verksamhetsområdet.

Överförmyndarnämnden ska under de närmaste åren för-
bättra informationen på hemsidan och se över sina system. 

Foto: ann Johansson.Backsippor.



ÅRsRedOVisNiNg ValleNTuNa kOmmuN 2009

ReVisiONsBeRäTTelse

41

Gammal



FÖRValTNiNgsBeRäTTelse

ÅRsRedOVisNiNg ValleNTuNa kOmmuN 200942

ReVisiONsBeRäTTelse



FÖRValTNiNgsBeRäTTelse

ÅRsRedOVisNiNg ValleNTuNa kOmmuN 2009 43

ReVisiONsBeRäTTelse

43

Elisabeth Rydström (C)
Utbildningsnämndens 
ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (FP)
Socialnämndens ordförande

Lars-Bertil Ohlsson (KD)
Kulturnämndens ordförande

Ray Idermark (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Örjan Lid (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Elwe Nilsson (M)
Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande

Björn Schaerström (M)
Fritidsnämndens ordförande

Stig Alexandersson (M)
Överförmyndarnämndens 
ordförande

Raimo Vuojärvi (M)
Barn- och ungdomsnämndens  
ordförande

Lars Filipoff (M)
Miljönämndens ordförande

Ulf Strömstedt
Tf kommundirektör

Sture Löfberg (M)
Valnämndens ordförande

Bo Schylander (S)
Revisionens ordförande



NOTeR


