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Nyckeltal

2018 2017 2016 2015 2014

Befolkning 31 december (1) 33 432 33 175 32 785 32 380 31 969

varav 0 år 351 359 374 383 379

varav 1–5 år 2 268 2 362 2 351 2 397 2 380

varav 6–15 år 5 070 4 998 4 881 4 768 4 683

varav 16–19 år 1 714 1 623 1 587 1 577 1 663

varav 20-65 år 19 081 18 944 18 776 18 551 18 279

varav 66-79 år 3 722 3 708 3 693 3 658 3 568

varav 80 år och äldre 1 226 1 181 1 123 1 046 1 017

Antal årsarbetare (2) 1 702 1 713 1 693 1 638 1 622

per 1 000 invånare 51 52 52 51 51

Andel verksamhet i extern regi, % 35 36 35 35 35

Andel personalkostnader av verksamhetens kostnader, % 48 47 47 47 47

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

varav kommunen, kr 19:00 19:00 19:00 18:98 18:98

Årets resultat (3), mnkr 34 -339 47 51 19

årets resultat enligt balanskravet, mnkr 31 -404 50 29 15

resultatets andel av bruttokostnaden (3, 4), % 1,7 2,7 2,4 2,8 1,1

resultatets andel av skatteintäkter och generella bidrag (3, 4), % 1,9 3,2 2,8 3,3 1,3

Nämndernas budgetavvikelse (5), mnkr -7 -11 38 35 11

nämndernas budgetavvikelse (5), % 0 0 2 2 2

Verksamhetens nettokostnader exkl. avskrivningar (4), mnkr 1 655 1 636 1 531 1 433 1 401

per invånare (4), kr 49 514 49 306 46 685 44 242 43 837

Nettoinvesteringar, mnkr 330 302 204 135 93

per invånare, kr 9 874 9 109 6 215 4 170 2 895

självfinansieringsgrad (3, 4, 6), % 32 40 54 84 84

Eget kapital, mnkr 722 692 1 031 980 929

per invånare, kr 21 589 20 852 31 446 30 271 29 068

Låneskuld, mnkr 778 593 513 413 413

per invånare, kr 23 274 17 878 15 650 12 758 12 922

Soliditet (7), % 10 9 25 24 22

 
1 Källa Statistiska centralbyrån.
2 Definitionen för antal årsarbetare är ny från och med 2017. Den visar samtliga medarbetare med  
 månadslön oavsett anställningsform. Värden för åren 2013-2016 har räknats om till den nya definitionen.
3 2016 års resultat rättat, se kapitel redovisningsprinciper.
4 Nyckeltalet år 2017 är beräknat utan avtalet om Roslagsbanans förlängning till Stockholms Central 394 mnkr.
5 Budgetavvikelse visar nämndernas budgetavvikelse i relation till verksamhetens kostnader.
6  Självfinansieringsgrad visar årets resultat tillsammans med avskrivningarna i relation till årets investeringar.
7 Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med skatteintäkter. Nyckeltalet är inklusive  
 ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden.
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2018 var också året då kommunen, tillsammans med 
invånare, föreningar och företag, antog en ny vision: ”Med 
mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och 
företag växer”. Alla förvaltningar arbetar vidare med att 
omsätta visionen till konkreta steg framåt.

Året har varit ekonomiskt utmanade med svåra avvägan-
den, prioriteringar och effektiviseringar. Trots detta har vi 
rört oss framåt, mot målen och visionen. Kommunen har 
till exempel öppnat ett modernt kontaktcenter för att öka 
tillgängligheten. Nu kan vallentunabor, företag och för-
eningar effektivt få information direkt eller kontakt med 
rätt tjänstemän genom ”en väg in”. Detta, tillsammans 
med en ny webb, är viktiga delar för att ge en förbättrad och 
modern kommunal service.

Kommunen har tillvaratagit befintliga värden och gett 
möjlighet för invånare, gamla som nya, att njuta av vad 
dessa kan erbjuda. Till exempel har Gustavs udde blivit en 
kommunal badplats efter ett flerårigt arbete med att göra 
Vallentunasjön badbar. Kommunen har tillsammans med 
engagerade invånare, lokala entreprenörer och föreningar 
rest Väsby kvarn och därmed åter placerat en av Vallentunas 
mest kända symboler på kartan. Ett historiskt samarbete 
som visar såväl styrka som engagemang!

Vårt fokus på gott näringslivsklimat tar också steg 
framåt. Inte minst genom att ett företagscenter har plane-
rats och öppnar i kommunalhusets entré i början av 2019. 
En mötesplats där idéer och drömmar kan växa till nya 

Vallentunaborna har ett starkt engagemang för 
demokrati och vår gemensamma framtid! Det visar 
det höga valdeltagandet på över 87 procent till 
kommunfullmäktige valåret 2018.

Kommunalrådet

innovationer. Här kan samverkan mellan kommun och 
företagare och mellan företagare frodas. Arbetet med nya 
hållbara och klimatsmarta stadsdelar fortsätter. Under 
2018 har hållbarhetsdialoger för Kristineberg samlat tjänste-
män, exploatörer, politiker och olika intressenter och 
expertis för att ge deras perspektiv på kreativa och hållbara 
lösningar.

Kommunens nära samverkan med polisen och frivilligas 
engagemang har gett resultat i det brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande arbetet. Flera insatser har gjorts för att 
avskräcka gärningsmän från att begå brott. Bland annat har 
vi nu en grannsamverkansbil som har resulterat i minskat 
antal bostadsinbrott enligt statistiken.

Kommunen ska vara en kraft som skapar förutsättningar, 
men det är allas gemensamma hårda arbete i samverkan 
som ger det goda samhället. Trots stora utmaningar har 
Vallentuna kommun tagit betydande steg framåt under 
2018. Steg mot ett Vallentuna där människor och idéer  
kan växa.

Parisa Liljestrand
Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd
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Årets händelser

Ny vision
Kommunfullmäktige har antagit en ny vision för Vallen-
tuna – Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där 
människor och idéer växer! Visionen utgör en tydlig bild 
av vart kommunen är på väg. Vallentuna ska ha modet att 
gå före, våga utmana och testa nytt. Det är ett förhållnings-
sätt som ska känneteckna den kommunala ledningen och 
verksamheten.

Till visionen hör sex nycklar som beskriver hur visionen nås 
och vad som ska prioriteras:
• Varaktighet
• Inspiration
• Samverkan
• Innovation
• Omtänksamhet
• Nav

Översiktsplan och bostadsbyggande
En ny översiktsplan har antagits. Den är en vägvisare för 
kommunens fysiska utveckling med sikte på år 2040 och 
ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområ-
den ska användas och hur den byggda miljön ska nyttjas, 
utvecklas och bevaras. Kommunen arbetar för en hållbar 
utveckling där bebyggelseutveckling sker i kollektivtrafik-
nära lägen.

Vinnare av Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk
Vallentuna gymnasium fick 2018 Europeiska kvalitetsut-
märkelsen för språk för sitt projekt ”Text as an Expression 
of Identity”. Projektet baserades på ett samarbete mellan 
Vallentuna gymnasium och Butler University College of 
Education, Indianapolis, USA. Syftet med projektet var att 
stärka elevernas identitet som självständiga individer i en 
global värld av digitala verktyg samt ge dem stora möjlig-
heter till språk- och kommunikationsutveckling. Genom 
webbmöten med faktiska mottagare ökar elevernas mo-
tivation. Det utvecklar deras språkliga och interkulturella 
kompetens samt gör lärandet attraktivt för eleverna.

Vallentuna 
där människor och idéer växer!

E-tjänst för bygglov
Kommunen har tagit fram en e-tjänst för ansökan om 
bygglov på kommunens webbplats. Där kan privatpersoner 
och företagare ansöka och anmäla olika typer av byggären-
den, som bygglov, marklov och rivningslov. Det går också 
att anmäla de åtgärder som inte kräver lov, exempelvis 
installera en eldstad eller bygga ett Attefallshus. Sökande 
behöver ett digitalt bank-id och de aktuella bygglovshand-
lingarna ska finnas i digital form.

Kontaktcenter
Kommunens Kontaktcenter öppnade den 1 september 2018. 
Där arbetar kommunvägledare, med bred kunskap om kom-
munens verksamheter. De ska snabbt kunna svara på frågor 
och ge bra service. Samtidigt publicerades ”Frågor och svar” 
på kommunens webbplats – en kunskapsbank för invånare, 
företagare och andra som söker snabba svar på olika frågor.

Lokalproducerat kött
Efter sommarens värme och brist på vatten beslutade  
kommunen att i möjligaste mån köpa in kött med ursprung 
Vallentuna till kommunens måltidsverksamheter. På så sätt 
stöttar kommunen de lokala lantbrukarna som i somras  
befann sig i en krissituation på grund av torkan. Inköp av 
lokalt kött görs inom ramen för kommunens upphandlade 
avtal.

Miljöcertifiering
Vallentuna kommun har blivit certifierade enligt ISO 
14001. Miljöledningssystemet är integrerat i kommunens 
ordinarie styrmodell för att hjälpa chefer och medarbetare 
i miljöarbetet. ISO 14001 är en internationell standard för 
certifiering av miljöledningssystem i företag och andra 
organisationer. Certifikatet utfärdas av ett externt certifie-
ringsorgan som regelbundet granskar att organisationen 
arbetar med miljöfrågorna enligt de krav som ingår i stan-
darden. Vallentuna kommun har granskats och godkänts 
av Svensk Certifiering AB.
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Laddstolpar
Under 2018 startade projektet Ladda Vallentuna. Arbetet  
med att bygga en laddinfrastruktur för elbilar driver 
kommunen tillsammans med Ellevio (tidigare Elverket). 
Vallentunas första laddstolpar för elbilar sattes upp under 
våren och finns nu på tio olika platser i kommunen, bland 
annat i centrala Vallentuna, Kragstalund, Lindholmen, 
Karby, Gillinge och Kårsta.

Återuppbyggnad av kvarnen
På en liten höjd mellan Vallentuna kyrka och Kvarnba-
det finns återigen Vallentunas landmärke, Väsby kvarn. 
Kvarnen har återuppbyggts i ett projekt där kommunen, 
näringsliv och ideella krafter har bidragit och samarbetat.

Ursprungligen hörde kvarnen till Väsby gård, uppförd 
omkring 1865, men 1959 fick Vallentuna hembygdsfören-
ing den i gåva. Hembygdsföreningen gjorde en omfattande 
yttre renovering 2005-2008, men kvarnen totalförstördes i 
en brand 2008.

Kvarnen var ett viktigt och uppskattat landmärke med ett 
stort symbolvärde för många vallentunabor. Kommunfull-
mäktige beslutade att avsätta medel för återuppbyggnaden 
vilket tillsammans med donationer från näringsliv och 
privatpersoner möjliggjort att landmärket åter finns på 
plats.

Årets jazzkommun
Riksförbundet Svensk Jazz utsåg Vallentuna till Sveriges 
Jazzkommun 2018. I motiveringen lyftes kommunens stöd 
och goda förutsättningar för föreningslivet fram tillsam-
mans med konsertverksamheten och möjligheterna till 
musikutbildning för barn och unga.
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Förvaltningsberättelse

Årets resultat
Vallentuna kommuns resultat var 34,0 miljoner kronor 
2018. Resultatet var budgeterat till 22,7 miljoner kronor 
och utfallet blev 11,3 miljoner kronor bättre. Avvikelsen 
bestod till stor del av:
• +14,7 mnkr exploateringsvinster
• +9,3 mnkr räntekostnader
• -8,4 mnkr KPI-omräkning
• -6,7 mnkr underskott i nämnderna

Exploateringsintäkter bidrog med ett överskott om 
14,7 miljoner kronor för försäljning av fastigheter, främst 
Västra Rosendal.

Som en följd av bra ränteläge och lägre upplåning blev 
räntekostnaderna 9,3 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Kommunens avtal inom Sverigeförhandlingen medför 
en årlig uppräkning av konsumentprisindex (KPI). Kostna-
den blev 8,4 miljoner kronor för 2018.

Nämndernas resultat blev negativt med 6,7 miljoner 
kronor. De största avvikelserna hade socialnämnden och 
kommunstyrelsen. Socialnämndens resultat blev ett 
underskott med 31,2 miljoner kronor jämfört med budget. 
Underskottet berodde till största delen på ökade kostnader 
för Hem för vård eller boendeplaceringar (HVB-placeringar), 
ökade kostnader för särskilda boende äldre samt särskilda 
boenden för vuxna (vuxna LSS). Kommunstyrelsen visade 

ett överskott på 17,1 miljoner kronor främst beroende på 
genomförda sparåtgärder till följd av kommunens ekono-
miska läge. I figur 1 visas resultatet för 2015–2021.

Balanskrav
Kommunallagen ställer krav på att Sveriges kommuner 
varje enskilt år ska ha sin ekonomi i balans, det så kallade 
balanskravet. Det innebär att kommunens intäkter ska 
överstiga kostnaderna. Under perioden 2004 till 2016  
har kommunen redovisat ett resultat som uppfyllt balans-
kravet och målet om god ekonomisk hushållning. 2017 
hade kommunen ett negativt balanskravsresultat på 403,6 
miljoner kronor på grund av ett avtal om medfinansiering 
av Roslagsbanans förlängning till Stockholms Central. 
Kommunfullmäktige beslutade vid bokslut 2017 att 
reglering av det negativa balanskravet till följd av Sverige-
förhandlingen inte skulle göras på grund av synnerliga skäl 
enligt kommunallagen. Skälet var att kommunen hade en 
så stark finansiell ställning att det var försvarbart att ac-
ceptera ett underskott.

Balanskravsresultatet 2018 är positivt med 31,1 miljoner 
kronor, därmed är balanskravet uppfyllt. I balanskravs- 
resultatet är realisationsvinsten för en såld fastighet  
avdragen, se figur 2.

Ekonomi och ställning
Årets resultat blev positivt med 34,0 miljoner kronor.

Balanskravsresultat utan Sverigeförhandlingen

Belopp i mnkr 2018 2017

Årets balanskravsresultat 31,1 -403,6

Sverigeförhandlingen, synnerliga skäl 0,0 409,2

Balanskravsresultat utan 
Sverigeförhandlingen

31,1 5,6

Figur 2. Balanskravsutredning

Belopp i mnkr 2018 2017

Årets resultat 34,0 -339,2

Samtliga realisationsvinster (-) 2,9 64,4

Årets balanskravsresultat 31,1 -403,6

Figur 1. Årets resultat, mnkr

Årets resultat
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Budgetvärden enligt kommunplan 2019-2021. Kommunfullmäktige beslutade föregående bokslut att reglering av det 
negativa balanskravet till följd av Sverigeförhandlingen inte skulle göras på 
grund av synnerliga skäl, Lag (2012:800) 5b§.
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Finansiellt mål
Kommunfullmäktige beslutade i kommunplanen för 
2018–2020 att det finansiella resultatmålet ska vara
• ett årligt positivt resultat.

Vallentuna kommuns bokslut för 2018 visade ett positivt 
resultat på 34,0 miljoner kronor. Därmed är det finansiella 
målet uppnått. Måluppfyllelsen för kommunens övriga 
mål beskrivs i kapitel verksamhetsmål.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
Kommuner får intäkter i form av kommunalskatt baserade 
på kommunens skatteunderlag. Intäkterna ska bekosta den 
kommunala verksamhet som politikerna har beslutat att 
bedriva. För att garantera att alla medborgare ska få samma 
välfärd oavsett var i landet de bor sker utjämning av skatte-
intäkterna mellan kommunerna. Utjämning görs bland 
annat för att kompensera för skillnader i beskattningsbar 
inkomst, antal barn, antal äldre och geografiska förutsätt-
ningar.

Skattesatsen i Vallentuna var 19,00 procent. Skatteintäk-
terna ökade med 46,9 miljoner kronor jämfört med 2017, 
en ökning med tre procent.

Kommunen har fått 1,6 miljoner kronor i generellt stats-
bidrag för att stimulera ökat byggande och 6,4 miljoner 
kronor i flyktingstöd. Året innan fick kommunen generella 
bidrag med 12,9 miljoner kronor.

Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning 
blev 2,9 miljoner kronor bättre än budget.

Pensioner
Vallentuna kommuns pensionsåtaganden redovisas enligt 
kommunala redovisningslagens blandmodell, se figur 3.  
I beloppen ingår löneskatt med 24,26 procent.

Skulden minskade med fem procent under året till 37,0 
miljoner kronor. Den består av den individuella delen av 
den avgiftsbestämda pensionen och betalas ut året därpå 
till externa förvaltare. Avsättningen ökade med nio procent 
under 2018 till 208,5 miljoner kronor. Den består av en 
förmånsbestämd ålderspension för höginkomsttagare. 
Avsättningen beräknas som nuvärdet av framtida pen-
sionsutbetalningar.

Ansvarsförbindelsen redovisas utanför balansräkningen 
och kostnaden tas först när utbetalning sker till pensio-
nären. Ansvarsförbindelsen har minskat de senaste åren 
eftersom inget nytt intjänande sker. Årets totala kostnader 
för utbetalda pensioner var 33,9 miljoner kronor varav 27,0 
miljoner kronor var från ansvarsförbindelsen. Eftersom 
stora pensionsavgångar är att vänta de närmaste åren  
kommer utbetalningarna att vara fortsatt höga. Den  
senaste femårsprognosen från kommunens pensionsbolag, 
KPA Pension, visas i figur 4.

Enligt fastställt reglemente ska pensionsmedel förvaltas 
internt inom kommunens redovisning, det vill säga åter-
lånas. Det innebär att kommunen använder dem i verk-
samheten utan att ha medel som är finansiellt placerade för 
syftet.

 
Exploatering
Att exploatera innebär att förnya användningen av mark 
och att bygga bostäder, kontor, industrier, gator med mera. 
När utbyggnaden är klar tas ersättning ut av byggherrar och 
fastighetsägare, så kallad gatukostnadsersättning. I kapitel 
rapporter finns en tabell som visar alla exploateringsområ-
den med över en miljon kronor i utfall i år.

Inkomster och utgifter inom exploatering syns som en 
förändring i balansräkningen. I figur 5 visas de områden där 
kommunen haft mest utgifter under 2018. I nya områden 
bygger oftast kommunen gatunät, parker och andra all-
männa anläggningar och byggherrarna bostäder och indu-
strier. De anläggningar som kommunen bygger blir en del av 
kommunens investeringar, läs mer i avsnitt investeringar.

Figur 3. Pensionsmedel inklusive löneskatt

Belopp i mnkr 2018 2017 Förändring

Skuld 37,0 38,9 -1,9

Avsättning 208,5 190,7 17,9

Ansvarsförbindelse 473,0 488,9 -15,9

Figur 4.  Prognos för pensionsutbetalningar från ansvars-
förbindelsen inklusive löneskatt per år, mnkr

Årets resultat
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Förvaltningsberät telse

Kommunens utgifter översteg inkomsterna med 3,1 
miljoner kronor i år. De största projekten var planering av 
områdena Kristineberg, Kårsta-Rickeby och Åbyholm. 
Kristineberg blir en ny stadsdel som ska växa fram inom de 
närmaste 10–15 åren med cirka 1 700–1 800 bostäder.

I Kårsta-Rickeby har två detaljplaner tagits fram för att 
hantera vatten och avlopp, bredda gator och möjliggöra att 
fler bostäder kan byggas. I det ena området har utbyggnad 
av gator påbörjats under 2018. Detaljplanen för det andra 
området har dragits tillbaka och kommunen ska göra en 
fördjupad plan.

I planeringen för Åbyholm ryms byggande av flerbostads-
hus, radhus och villor.

 
Investeringar
Vallentuna kommun investerade för 330,1 miljoner kronor 
under 2018, se figur 7. Utfallet utgjorde 59 procent av 
budget. Investeringsbudgeten för 2018 bestod av årets del i 
kommunplan 2018–2020 samt överförda medel från 2017. 
I kapitel rapporter finns en tabell som visar alla investe-
ringar med över en miljon kronor i utfall. Figur 6 visar hur 
projekten fördelat sig inom olika verksamhetsområden.

Några av årets projekt:
• Hagaskolan ska bli en F–9-skola för drygt 800 elever 

med tre klasser i varje årskurs samt en förskola för 80 
barn. Byggnation pågår och skolan ska stå klar för verk-
samhetsstart höstterminen 2019.

• Under året har kommunen satsat på säkerhet, enhetliga 
låsningssystem, styrutrustningar, köksrenoveringar, 
nya kylrum samt yttre underhåll av tak, fasader, mark 
och lekytor i och vid kommunens grundskolor, förskolor 

och särskilda boenden. Gymnasiet har fått ett lyft invän-
digt och toaletterna har renoverats. En fotbollsplan har 
också fått ny LED-belysning.

• I Ormsta byggs en ny förskola, inflyttning planeras till 
årsskiftet 2018/2019. Förskolan ska ha fyra avdelningar 
med plats för 80 barn.

• Under året byttes innertaket i Vallentuna ishall ut och 
samtidigt utfördes brand- och säkerhetsåtgärder.

• Trafiksäkerhetsåtgärder kring korsningen Smidesvägen 
och Tellusvägen samt vid Rosengårdens busshållplats 
har genomförts. Trafiksäkerhetsåtgärder inför öppnan-
det av Hagaskolan har påbörjats.

• Tillbyggnaden av Lovisedalsskolans matsal var klar till 
skolstarten hösten 2018.

• Förskolan på Gustav Vasaskolan fick fler platser i och 
med att fyra paviljonger ställdes upp till skolstarten i 
augusti.

Likviditet och kapital
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunen ha en 
hantering som säkerställer betalningsförmågan på kort 
och lång sikt. Finansieringsverksamheten ska arbeta för att 
ha bra räntevillkor och en god intern kontroll. Kommu-
nens upplåning ska ske inom ramen för vad kommunfull-
mäktige årligen beslutar om. Några avvikelser från 
finanspolicyn har inte gjorts.

Kommunens inriktning är att likvida medel ska vara så 
låga som möjligt. Kommunen följer löpande upp och 
planerar kreditutnyttjande och upplåning. Kommunen 
hade 91,3 miljoner kronor i likvida medel vid årets slut. 
Under året gjordes inga placeringar.

Figur 5.  Fördelning av årets utgifter i 
exploateringsprojekt

100%

� Kristineberg 24 %
� Kårsta-Rickeby 10 %
� Åbyholm 10 %
� Haga 3,7 %
� Ormsta-Stensta 6 %
� Nyborg 5 %
� Åby ängar 5 %
� Okvista 4 %
� Bällsta-Björnboda 3 %
� Vallentuna centrum   

 östra 3 %
� Gärdesvägen 2 %
� Nya Alléhuset 2 %
� Övriga projekt 26 %

Figur 6.  Fördelning av årets investeringar

100%

�  Skolor 69 %
�  Förskolor 15 %
�  Infrastruktur 12 %
�  Fritidsanläggningar 2 %
�  Vårdboende 2 %

Erhållna investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar har minskat 
värdet för infrastruktur.
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I kommunplanen var lånebehovet 276,4 miljoner kronor. 
Låneskulden ökade bara med 185,0 miljoner kronor 
eftersom investeringarna inte genomfördes i planerad takt 
och omfattning.

Lånen är låsta på olika betalningstider och amorterings-
fria. För mer information om lånen, se figur 8 och not 18.

Aktier och räntor
Årets aktieutdelningar blev 1,9 miljoner kronor, varav 1,8 
miljoner kronor var från Kommuninvest. Aktieutdelningar 
var budgeterade till 0,3 miljoner kronor.

Räntekostnaden på lånen blev lägre än budgeterat med 
9,4 miljoner kronor på grund av ett bra ränteläge och lägre 
upplåning.

Avtalet om Roslagsbanans förlängning ska räknas om 
med KPI varje år. För 2018 blev kostnaden 8,4 miljoner 
kronor. Kostnaden var inte budgeterad 2018 men budgeteras 
från och med år 2019.

Figur 7. Investeringar och lån, mnkr
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Figur 8. Lånens förfalloår och belopp, mnkr

Årets resultat

Mnkr
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Förvaltningsberät telse

Förväntad utveckling

Omvärldsanalys
Sverige Kommuner och Landsting (SKL) gör bedömningen 
att Sveriges ekonomi med en stark konjunktur har passerat 
toppen. Den starka arbetsmarknaden kommer att bestå 
ytterligare en tid, men BNP-tillväxten förväntas bli svag 
2019. SKL bedömer att det dröjer till år 2020 innan arbets-
marknaden visar mer tydliga tecken på avkylning, att antalet 
arbetade timmar minskar och att arbetslösheten stiger.

Under 2018 ökade Sveriges tillväxt med 2,3 procent, se 
figur 9. För 2019 räknar SKL att tillväxten ska öka med 1,1 
procent. Dämpningen utgör en kontrast mot de föregående 
fem åren där den årliga BNP-tillväxten i genomsnitt har 
varit 2,8 procent.

De senaste årens höga sysselsättningstillväxt bedöms 
inte som möjlig att upprätthålla. Det återstående tillgäng-
liga arbetsutbudet bedöms i ringa grad matcha den 
efterfrågade arbetskraften. Dessutom sker en långsam-
mare ökning av befolkningen i arbetsför ålder. En svagare 
tillväxt väntas för såväl inhemsk efterfrågan som för 
exporten. Till största delen förklaras den svagare inhemska 
tillväxten med ett fall i bostadsbyggandet. För 2019 väntas 
bidraget från bostadsinvesteringarna till BNP-tillväxten 
bli negativt. Det är en stor skillnad jämfört med de 
föregående fem åren där byggboomen bidragit till BNP-
tillväxten med omkring 0,5 procentenheter årligen.

Resursutnyttjandet i Sverige är ännu högt. Det betyder 
att arbetslösheten är låg och industrins kapacitetsutnytt-
jande högt. Trots en längre period av stark konjunktur, där 
2018 utgjorde toppen på högkonjunkturen, är både 
konsumentprisinflationen och löneökningstakten ännu 
relativt låga. SKL räknar med att löneökningstakten 
kommer att fortsätta stiga kommande år. SKL prognostiserar 
att Riksbankens inflationsmål om två procent kommer att 

nås inom de närmaste åren. Då kommer troligtvis Riks-
banken att fortsätta höja repo-räntan. Högre räntor 
förväntas därmed trycka upp KPI-inflationen kommande år.
Källa: SKL, Budgetförutsättningar för åren 2019–2022, cirkulär 19:6.

Befolkning och bostadsbyggande
Under 2018 ökade antalet folkbokförda i Sverige med  
109 943 personer och vid årets slut uppgick folkmängden 
till 10 230 185 personer. 22 procent av folkökningen beror 
på att fler barn föddes än antal personer som avled. Den 
främsta anledningen är dock att antalet invandrare var fler 
än antalet utvandrare, vilket motsvarar 78 procent. Källa: SCB.

Vallentunas befolkning har under den senaste tioårspe-
rioden ökat med 18 procent eller cirka 5 000 nya invånare, se 
figur 10. Under 2018 ökade Vallentunas befolkning med 257 
invånare och var den 31 december 33 432 invånare. Befolk-
ningstillväxten för året blev knappt 0,8 procent. Kom-
munen planerar för en fortsatt ökning av befolkningen och 
väntas år 2028 ha 40 000 invånare.

Det är många som vill bo i Vallentuna. Efterfrågan på 
bostäder gäller alla bostadstyper och bostadsstorlekar. 
Under 2000-talet har andelen lägenheter i flerbostadshus 
av det totala bostadsbeståndet ökat med cirka två procent. 
80 procent av de nya bostäderna har tillkommit i kom-
munens tätorter och 20 procent på landsbygden. Under 
2018 färdigställdes 277 bostäder i kommunen varav drygt 
200 bostäder i Åby Ängar i centrala Vallentuna. Knappt 
160 av dessa bostäder var hyresrätter i framför allt mindre 
bostadsstorlekar.

Marknadens efterfrågan på bostadsrätter och äganderätter 
är svagare nu än tidigare och det innebär generellt längre ge-
nomförandetider av detaljplaner. 2018 visar 46 byggstarter 
vilket är lågt jämfört med genomsnittet de senaste åren.

Figur 9. Nyckeltal för den svenska ekonomin, SKL 2019-02-15

Procentuell förändring, procent av arbetskraft 2017 2018 2019 2020 2021 2022

BNP* 2,4 2,3 1,1 1,3 1,6 1,6

Sysselsättning, timmar 2,1 1,9 0,5 -0,5 0,4 0,4

Relativ arbetslöshet 6,7 6,3 6,4 6,6 6,8 6,8

Realt skatteunderlag 1,1 1,6 0,9 0,0 0,8 1,1

*Kalenderkorrigerad utveckling.
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Figur 10. Antal igångsatta bostadsbyggen och  
 kommunens befolkningsökning
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Totalt innehåller kommunens bostadsbyggnadsprognos  
5 400 nya bostäder under perioden 2019–2028. Detta 
för att säkerställa en önskad utbyggnad om minst 400 
bostäder per år inklusive bostadsåtagandet inom Sverige-
förhandlingen. 

Sverigeförhandlingen
Under 2017 ingick Vallentuna, tillsammans med nordost-
kommunerna Täby och Österåker samt Stockholms stad, 
avtal med stat och landsting om finansiering och genomför-
ande av en förlängning av Roslagsbanan till Stockholms 

Central. Som en del av överenskommelsen har Vallentuna 
åtagit sig att tillse att 5 650 nya stationsnära bostäder kan 
byggas fram till år 2035. Under 2018 har 253 bostäder färdig-
ställts, se figur 11.

Utfall 2018 omfattar en mycket god planeringsbuffert i 
förhållande till åtagandet med cirka 1000 nya bostäder  
detaljplanerade. Av dessa är knappt 30 procent färdig-
ställda och cirka 20 procent under produktion per sista 
december. I produktion är framför allt hyresrätter. För  
bostadsrätter och äganderätter råder en avvaktan på  
bostadsmarknaden som innebär generellt längre genom-
förandetider av detaljplaner.

Årets kostnad, 8,4 miljoner kronor, består av uppräkning 
av avtalet med KPI. Den totala avsättningen för Sverigeför-
handlingen uppgår vid årets slut till 417,6 miljoner kronor.

Figur 11. Bostadsbyggande inom Sverigeförhandlingen  
 per 31 december

antal

Åtagande färdigställda bostäder senast år 2035 enligt avtal 5 650

Bostäder i pågående planeringsprocess 3 621

Bostäder i antagna detaljplaner 1 011

Beviljade bygglov som inte har färdigställts 210

Färdigställda bostäder totalt 296

Färdigställda bostäder under året 253
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Förvaltningsberät telse

Utvärdering av ekonomisk ställning
Vallentuna kommun har låtit KommunForskning i Väst-
sverige (KFi) ta fram en finansiell profil för kommunen. 
Rapporten jämför Vallentuna kommuns finansiella nyck-
eltal med Stockholms läns kommuner under 2015–2017.

I rapporten konstateras att Vallentuna har ett kontrol-
lerat och stabilt ekonomiskt läge och att resultatet även i 
fortsättningen bör vara tre procent av verksamhetens  
bruttokostnader. KFi noterar också att Vallentuna hade 
den tredje svagaste soliditeten i länet 2017.

I kapitlet görs en utvärdering av den ekonomiska ställ-
ningen för Vallentuna kommun. Analysen visar på ekono-
miska möjligheter och risker.

År 2017 var Vallentuna kommun med och finansierade 
Roslagsbanans förlängning till Stockholms Central i den så 
kallade Sverigeförhandlingen. Kostnaden var 394,0 miljo-
ner kronor. För att visa kommunens ordinarie verksamhet 
har dessa kostnader exkluderas ur de figurer som jämför 
med årets resultat i det här kapitlet. Men i de nyckeltal som 
hämtats ur balansräkningen, som till exempel soliditet, 
har värdena inte exkluderats.

Värden i texten finns antingen återgivna i figur 12–16 eller 
i kapitel nyckeltal. Till hjälp finns en kassaflödesanalys över 
fem år på nästa uppslag. Värden och slutsatser för 2015–2017 
är delvis hämtade ur KFi:s rapport.

Kommunens mål för god ekonomisk hushållning är att 
verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. En sund 
ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den 
politiska visionen och möta oförutsedda konjunktur-
svängningar eller demografiska förändringar.

De kommuner som har starkast finansiella handlings-
utrymme har goda förutsättningar att anpassa sig till 
framtiden utan skattehöjningar och alltför omfattande 
neddragningar i verksamheten.

Resultat
Ett sätt att mäta och jämföra ekonomisk hushållning är 
årets resultat i förhållande till bruttokostnaden, se figur 12. 
Resultatet bör ligga mellan 2,5–3 procent över en längre 
tidsperiod för kommuner med Vallentunas investerings-
takt, enligt KFi. Värdet för åren 2015-2017 har varit 2,8, 
2,4 respektive 2,7 procent av bruttokostnaden. 2018 års 
resultat i förhållande till bruttokostnaden blev 1,7 procent, 
vilket är lägre än tidigare år.

Vallentuna uppvisade en resultatutveckling mellan 
2015 och 2017 i nivå med snittet av länets kommuner. I 
kommunplan 2019–2021 har kommunen räknat med ett 
resultat i förhållande till bruttokostnaden på knappt en 
procent, se figur 12.

Finansiell analys

Under året har KommunForskning i Västsverige (KFi) analyserat Stockholms läns kommuner och dess finansiella profiler. Analysen 
baseras på åren 2015-2017. KFi skriver att ”Vallentuna har ett kontrollerat och stabilt ekonomiskt läge. Resultatnivån bör dock 
bibehållas runt tre procent i förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade framtida utmaningar. 
Detta kommer också stärka kommunens balansräkning och ge utrymme för att skattefinansiera framtida investeringar och på 
så sätt slippa en alltför ökad skuldsättning. Det är av största vikt att kommunen, om man har möjlighet, behåller sitt finansiella 
utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa. Generellt i Sverige ökar befolkningen i de yngre åldersgrupperna, 
vilket ställer krav på fler förskolor, skolor och bostäder. Antalet äldre ökar också, vilket leder till stora investeringsbehov inom 
äldreomsorgen. Det finns dessutom för de flesta kommuner stora investeringsbehov inom VA och annan infrastruktur. De 
demografiska behoven och en hög investeringsvolym under de närmaste åren måste finansieras och en viktig grundpelare 
är då att redovisa ett resultat som finansierar merparten av investeringarna för att slippa öka skuldsättningen alltför kraftigt i 
kommunen. Då kommer framtida generationer inte tvingas finansiera vad tidigare generationer har konsumerat, utan kan få 
använda sina skatteintäkter fullt ut för egen konsumtion. Detta bör inte vara aktuellt för Vallentuna om kommunen bedriver en 
fortsatt god ekonomistyrning med fokus på att behålla resultatnivån de kommande åren”.
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Figur 12.  Årets resultat i förhållande till bruttokostnader, %
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Budgetvärden enligt kommunplan 2019–2021. Nyckeltalet för 2017 visas 
utan Sverigeförhandlingen. 2016 års resultat är rättat, se kapitel redovis-
ningsprinciper.

Ett annat vanligt mått är att mäta årets resultat i förhål-
lande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Vallen-
tuna kommun har gått från 2,8 procent 2016 till 3,2 procent 
2017 och 1,9 procent 2018. Även här är värdet beräknat utan 
avtalet om Roslagsbanans förlängning. Den största delen 
i det positiva resultatet år 2017 är realisationsvinsten vid 
försäljning av aktier.

I kommunplanen för 2019 beräknas värdet sjunka till 0,9 
procent. Kommunen budgeterar inte realisationsvinster 
eller försäljning av tomter varför resultatet blir högre om 
dessa händelser blir av. I kommunplan för åren 2019–2021 
konstateras att kommunens mål om att intäkter varje år 
måste överstiga kostnaderna inte är tillräckligt för att på 
lång sikt uppnå kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning. Det innebär att kommunen kommande år 
behöver budgetera ett högre resultat.

För att visa hur olika händelser skulle kunna påverka 
ekonomin redovisas en känslighetsanalys i figur 13. Känslig-
hetsanalysen innehåller händelser som kan påverkas av 
både kommunens beslut eller beslut i omvärlden.

Budget- och prognosföljsamhet
Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella 
kontroll. Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll som 
möjligt. En budgetavvikelse på plus eller minus en pro-
cent utgör normalt inga större problem, utan det är stora 
negativa budgetavvikelser per nämnd som bör undvikas. 
Kommunens värden var två procent åren 2015–2016 och 
minskade år 2017 till -0,4 procent. Avvikelsen i procent 
är liten även 2018, -0,3 procent, men består av två större 
avvikelser. Socialnämnden gjorde ett underskott på 31,2 
miljoner kronor och kommunstyrelsen ett överskott på 17,1 
miljoner kronor. Socialnämnden gjorde även 2017 ett stort 
underskott och har under 2018 genomfört åtgärder för att 
klara ekonomin. Budget för 2018 var dock redan fastlagd 
när 2017 års bokslut var klart.

Under året gjorde kommunen prognoser varannan 
månad. Ett stort arbete lades ner för att alla nämnder skulle 
bidra till att klara kommunens ekonomi då förutsättningarna 
varit svåra till följd av underskottet inom socialnämnden. 
De åtgärder nämnderna satte in gav önskad effekt. Utöver 
socialnämnden var det bara miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden som hade en negativ avvikelse jämfört med 
budget.

I kapitel driftredovisning finns mer att läsa om varje 
nämnds avvikelse och i kapitel rapporter visas nämndernas 
budget- och prognosvärden per prognostillfälle.

Figur 13. Känslighetsanalys

Händelse mnkr

Löneförändring med 1 procent 9,7

10 genomsnittliga helårstjänster 7,1

Prisförändring varor och tjänster med 1 procent 2,4

Ändring av ekonomiskt bistånd med 10 procent 2,5

Förändrade taxor och avgifter med 10 procent 10,1

Förändrad kommunalskatt med 10 öre 8,4

Förändrad ränta på lån med 1 procent 7,8
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Förvaltningsberät telse

Soliditet
Soliditeten beskriver kommunens finansiella handlings-
utrymme på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna 
som har finansierats med skatteintäkter, se figur 14. Om 
soliditeten är hög är skuldsättningen låg och tvärtom. Vid 
utgången av år 2018 var soliditeten inklusive ansvarsför-
bindelsen tio procent, en ökning med en procentenhet 
jämfört med förra årsskiftet.

Vallentuna kommun hade den tredje svagaste soliditeten 
i länet 2017 beroende på avtalet i Sverigeförhandlingen. 
När soliditeten sjunker minskar det framtida finansiella 
handlingsutrymmet. De närmaste åren väntas soliditeten 
stabiliseras kring nio procent. I kommunplan 2019–2021 
konstateras att soliditeten därefter successivt ska förbättras. 
Det är, enligt KFi, viktigt för framtiden att Vallentuna 
kommun har en soliditet i nivå med 2016 års värde på 25 
procent. I kommande års kommunplan är det nödvändigt 
att utveckla arbetet med att stärka soliditeten.

Självfinansiering
Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investering-
arna som kommunen finansierar med egna medel. Årets 
resultat tillsammans med avskrivningarna ställs i relation 
till årets investeringar. Allt över 100 procent kan användas 
till att amortera skulder och/eller stärka likviditeten. För 
att uppnå god ekonomisk hushållning bör en tillräckligt 
stor andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finan-
siera årets investeringar.

Under 2018 har självfinansieringsgraden sjunkit till 32 
procent från 40 procent året innan, se figur 15. Självfinan-
sieringsgraden har sjunkit varje år sedan 2015. En stor del 

av förklaringen är att investeringsvolymen tidigare var be-
tydligt lägre och att den sedan ökat varje år. Nyckeltalet på-
verkas även av resultatet som har varit högre åren 2015-2017 
än 2018. Investeringarna för åren 2015–2019 visas i figur 16.

Kommunen planerar att ha en hög investeringstakt de 
kommande åren, se figur 7, samtidigt som resultatet bud-
geteras till mellan 14 och 20 miljoner kronor per år. Det gör 
att självfinansieringsgraden väntas sjunka till 28 procent 
år 2021. En god självfinansieringsgrad av investeringarna 
behövs för att inte skulderna ska öka mer och därigenom 
minska framtida skattebetalares konsumtionsutrymme.

Kommunen hade en låg skuld per invånare, 17 878 
kronor, jämfört med Stockholms läns 40 282 kronor per 
invånare år 2017.

Fler invånare i kommunen ger högre skatteintäkter, men 
det ställer samtidigt krav på en utbyggd kommunal verk-
samhet. Kommunen har en hög andel unga och investerar 
främst i nya förskolor och skolor. Under den kommande 
femårsperioden ska det byggas i bland annat Haga, Orm-
sta, Stensta-Ormsta, Kristineberg och Lindholmen. Fler 
invånare kräver också att kommunen möjliggör för nya 
bostadsområden och tillhörande gator och nät för vatten 
och avlopp. Dessa investeringar påverkar självfinansie-
ringsgraden, men eftersom kommunen räknar med att ta in 
ersättning från byggherrar och fastighetsägare påverkas inte 
lånebehovet. Ytterligare ett sätt att finansiera dessa investe-
ringar är försäljning av tomter i exploateringsområden.

Vallentuna kommun redovisade en genomsnittlig 
investeringsvolym i nivå med länets kommuner för åren 
2015–2017, men länet hade en högre investeringsvolym än 
övriga landet.

Figur 15. Självfinansieringsgrad av investeringar, %
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Budgetvärden enligt kommunplan 2019-2021.
Nyckeltalet för 2017 visas utan Sverigeförhandlingen.
2016 års resultat är rättat, se kaptiel redovisningsprinciper.

Budgetvärden enligt kommunplan 2019–2021. 2016 års värde är rättat,  
se kapitel redovisningsprinciper.

Figur 14. Utveckling av soliditeten, %
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Skattesats
Vallentunas skattesats 2018 var 19:00 kronor. Det var fem 
öre lägre än genomsnittet bland kommunerna i Stockholms 
län. Att kommunen har en låg skattesats innebär att det 
finns utrymme att höja skatten. En höjning av skattesat-
sen med 10 öre skulle ge skatteintäkter med 8,4 miljoner 
kronor, se känslighetsanalysen i figur 13.

Dolda marknadsvärden
Kommunens lägenheter har ett genomsnittligt inköps-
värde på 0,2 miljoner kronor. I balansräkningen fanns vid 
årets slut 214 bostadsrätter till ett sammanlagt anskaff-
ningsvärde av 50,8 miljoner kronor. Vid en försäljning 
skulle de ha ett högre värde.

Avsättning
Avtalet om förlängning av Roslagsbanan till Stockholms 
Central är en överenskommelse mellan staten, landstinget 
och Vallentuna kommun. Vallentuna ska betala 394 miljo-
ner kronor, som räknas upp med KPI, samt se till att 5 650 
bostäder kan byggas fram till år 2035. Planerad projektstart 
är år 2026. Betalning ska göras under åren 2027–2033. 
En avgift kommer att tas ut vid markförsäljningar och i 
exploateringsavtal för att finansiera avtalet.

Övriga ansvarsförbindelser
Koncernföretag och kommunala uppdragsföretag får borgen 
för investeringar de gör som ryms inom kommunens 
ansvarsområde. Därför bedöms risken för borgensinfri-
ande som liten. Under året har AB Össebyhus nyttjat ett 
tidigare taget borgensbeslut och lånat sju miljoner kronor. 
Vallentunavatten AB har amorterat åtta miljoner kronor på 
ett lån som kommunen gått i borgen för. Totala borgens-
åtaganden uppgick vid årsskiftet till 295,2 miljoner kronor.

Åtagandet i Käppalaförbundet ökade med 9,6 miljoner 
kronor till 71,9 miljoner kronor.

Vallentuna kommun är medlem i Kommuninvest och 
har ett borgensansvar som per sista december värderades 
till 1,1 miljarder kronor.

Upplands Väsby och Vallentuna har ett avtal med 
Vägverket om medfinansiering av väg 268. Avtalet på 90,0 
miljoner kronor innehåller ingen fördelning om kommu-
nens andel.

Figur 16. Kassaflödesanalys för kommunen över fem år

Belopp i mnkr utfall 2015 utfall 2016 utfall 2017 utfall 2018 budget 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten 110,0 74,0 107,7 137,5 131,0

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -135,0 -203,8 -302,2 -330,1 -270,8

Gatukostnadsersättning till materiella anläggningstillgångar 18,4 44,9 3,0 8,6 183,1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 19,5 0,2 0,1 2,9 0,0

Försäljning av tomter inom exploatering 15,5 15,7 0,0 14,7 0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar -25,2 -36,9 -5,1 0,0 0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 2,2 0,0 64,8 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -104,6 -179,9 -239,5 -304,0 -87,7

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 50,0 200,0 330,0 235,0 0,0

Amortering av lån -50,0 -100,0 -250,0 -50,0 0,0

Ökning (-) av långfristiga fordringar 0,0 -7,8 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 92,2 80,0 185,0 0,0

Årets kassaflöde 5,4 -13,7 -51,8 18,5 43,3

Budgetvärden enligt kommunplan 2019-2021.
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Vallentuna gymnasium lämnade ett överskott om  
0,8 miljoner kronor som berodde på minskade personal-
kostnader och högre elevantal. Den fasta budgetramen 
visade ett överskott om 0,5 miljoner kronor tack vare 
högre statsbidragsintäkter för Kunskapscentrum 
Nordost (KCNO).

• Socialnämnden visade ett underskott på 31,2 miljoner  
kronor. Underskottet berodde till största delen på 
ökade kostnader för HVB-placeringar, särskilda 
boende äldre samt vuxna LSS.

• Fritidsnämnden bidrog med ett överskott på 0,7 
miljoner kronor främst beroende på ökade intäkter 
för Kvarnbadet, lägre lokalkostnader och minskade 
personalkostnader.

• Kulturnämnden visade ett överskott på 0,6 miljoner 
kronor beroende på lägre lokalkostnader.

• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden visade ett 
underskott på 0,8 miljoner kronor, vilket till största 
delen berodde på minskade intäkter inom samtliga 
tillsynsområden på grund av konjunkturförändring 
med en avvaktande bostadsmarknad.

• Överförmyndarnämnden redovisade ett överskott på 
1,0 miljoner kronor. Överskottet berodde främst på att 
arvoden till god man/förvaltare blev lägre.

Verksamhetens intäkter
Kommunens största intäkter är skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. De ingår inte i driftredovis-
ningen, läs istället om dem i avsnitt skatteintäkter, gene-
rella statsbidrag och utjämning.

Verksamhetens intäkter var 365,0 miljoner kronor utan 
jämförelsestörande poster, se not 1. Intäkterna minskade 
med 30,5 miljoner kronor eller åtta procent jämfört med 
förra året. Intäkternas fördelning visas i figur 17. De största 
förändringarna var:

Bidragen minskade med 42,7 miljoner kronor varav den 
största minskningen var för ensamkommande flyktingbarn.

Kommunens verksamhet är organiserad i åtta nämnder 
samt en krisledningsnämnd och en valnämnd. Valnämnden 
träder i kraft när det är valår. Krisledningsnämnden, som 
utgörs av samma ledamöter som kommunstyrelsens arbets-
utskott, kan träda i kraft om Vallentunas invånare berörs av 
en svår olycka eller något annat allvarligt som inträffar. 

Varje nämnd är ansvarig för sin budget. Nämndernas 
nettokostnader, det vill säga kostnader minus intäkter, 
uppgick till 1742,6 miljoner kronor. Det är en ökning med 
47,7 miljoner kronor eller 2,8 procent jämfört med 2017. 
Nämndernas intäkter uppgick till 1143,1 miljoner kronor 
och kostnaderna till 2885,7 miljoner kronor. Nämnderna 
redovisade en negativ avvikelse mot budget med 6,7 miljoner 
kronor.

Intäkter och kostnader som inte hör till någon nämnd 
bokförs centralt hos finansieringsenheten.

Tabeller med nämndernas driftredovisning, budget och 
prognoser finns i kapitel rapporter.

Nämndernas nettokostnader och budgetavvikelser
Nämnderna redovisade tillsammans ett underskott om 6,7 
miljoner kronor jämfört med budget. I kommunstyrelsens 
budget ingick medel för oförutsedda utgifter (KSOF) som 
vid årets början uppgick till 5,0 miljoner kronor. Kommun-
styrelsen beslutade att använda 0,4 miljoner kronor till en 
film om Vallentuna och en grannsamverkansbil. Reste-
rande 4,6 miljoner kronor har använts för att bidra till ett 
överskott för att klara kommunens ekonomiska läge.
• Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 17,1 

miljoner kronor (inklusive KSOF 4,6 miljoner kronor). 
Överskottet berodde till största delen på genomförda 
sparåtgärder inom kommunledningskontoret och sam-
hällsbyggnadsförvaltningen för att bidra till att klara 
kommunens ekonomiska läge.

• Barn- och ungdomsnämnden inklusive skolpeng redo-
visade ett överskott på 6,7 miljoner kronor. Avvikel-
serna berodde på ett överskott på den fasta ramen om 
6,8 miljoner kronor. Skolpengen lämnade ett överskott 
om 2,8 miljoner kronor. Resultatenheterna lämnade ett 
underskott om 2,9 miljoner kronor.

• Utbildningsnämnden inklusive gymnasieskolpeng 
redovisade ett underskott på 0,6 miljoner kronor. 
Gymnasieskolpengen redovisade ett underskott på 1,9 
miljoner kronor som berodde på att Migrationsverket 
ändrade praxis gällande bidrag för asylsökanden.  

Driftredovisning

Figur 17. Verksamhetens intäkter

�  Varor 4 %
�  Taxor och avgifter 28 %
�  Hyror och arrenden 19 %
�  Bidrag 39 %
�  Såld verksamhet och  

 andra tjänster 11 %
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Taxor och avgifter som kommunen debiterar kommun-
invånare och företag består bland annat av intäkter för 
förskola, fritidshem och avfallshantering. Taxor och av-
gifter har ökat med 4,8 miljoner kronor från 95,9 miljoner 
kronor förra året.

Såld verksamhet och andra tjänster ökade med 3,6 miljoner 
kronor.

Nyanlända i eget boende står för den största ökningen 
av hyresintäkter. 2018 uppgick intäkterna från dem till 7,6 
miljoner kronor, en ökning jämfört med föregående år med 
2,9 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader
En kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som 
individ- och familjeomsorg, omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning, för-, grund- och gymnasieskola, 
plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning 
och avfallshantering, vatten och avlopp, räddningstjänst, 
civilt försvar, biblioteksverksamhet och förutsättningar 
för bostadsbyggande. Kommuner kan även fatta beslut om 
frivilliga verksamheter som fritid, kultur, energi, syssel-
sättning och näringslivsutveckling.

Verksamhetens kostnader var 2 036,3 miljoner kronor 
utan jämförelsestörande kostnader, se not 2. De ökade bara 
med 6,7 miljoner kronor vilket är mindre än en procent 
jämfört med förra året. Vallentuna kommuns kostnader 
fördelade per verksamhet visas i figur 18.

Kostnader för pedagogisk verksamhet samt vård och 
omsorg stod för 75 procent av kostnaderna. Båda verksam-
hetsområdena påverkas till stor del av befolkningsför-
ändringar. Kostnaden för pedagogisk verksamhet ökade 

med två procent eller 14,2 miljoner kronor. Årets ökning 
fördelar sig som 4,2 miljoner kronor inom förskola,  
7,9 miljoner kronor inom grundskola och 2,1 miljoner  
kronor för vuxenutbildning.

Området vård och omsorg ökade med 21,0 miljoner 
kronor samtidigt som särskilt riktade insatser minskade 
med 42,7 miljoner kronor. Minskningen förklaras av att 
flyktingmottagande efter de första två åren flyttas till vård 
och omsorg.

Ökningen inom vård och omsorg för äldre och personer 
med funktionsnedsättning var 16,7 miljoner kronor och 
4,3 miljoner kronor inom individ- och familjeomsorgen.

Ett annat sätt att visa hur kostnaderna har fördelat sig 
är att dela upp dem per kostnadsgrupp, se figur 19. Perso-
nalen utgjorde kommunens enskilt största kostnad med 
974,8 miljoner kronor. Kostnaden ökade med 15,0 miljoner 
kronor jämfört med förra året, en ökning med två procent. 
Ökningen bestod till största delen av högre löner. Läs mer i 
kapitel personalberättelse.

Den näst största kostnadsposten utgjordes av köpt 
huvudverksamhet, kommunal verksamhet som utförs 
i extern regi. Huvudverksamhet består av omsorgs- och 
utbildningsplatser, räddningstjänst, avfallshantering, 
vägdrift, halkbekämpning, parkdrift och drift av sim- 
och sporthallar. Kommunen köpte in huvudverksamhet 
för 710,3 miljoner kronor, en minskning med totalt 11,9 
miljoner kronor jämfört med 2017. Störst minskning var 
inom flyktingmottagande med 35,1 miljoner kronor medan 
pedagogisk verksamhet ökade med 15,3 miljoner kronor. 
Vård och omsorg ökade med 7,9 miljoner kronor.

Figur 19.  Uppdelning per kostnadsgrupp

�  Personal 48 % 
�  Varor 5 % 
�  Köp av huvudverksamhet  

 35 %
�  Övriga tjänster 7 % 
�  Bidrag 2 %
�  Hyror 3 %

Figur 18. Kostnader fördelade per verksamhet

�  Politisk verksamhet 17,6 mnkr
�  Infrastruktur 90,7 mnkr
�  Fritid och kultur 66,1 mnkr
�  Pedagogisk verksamhet 

 953,9 mnkr
�  Vård och omsorg 568,2 mnkr
�  Särskilt riktade insatser  

 39,6 mnkr
�  A�ärsverksamhet 46,5 mnkr
�  Kommungemensamma  

 kostnader 253,8 mnkr



21

Övriga tjänster minskade med 13,3 miljoner kronor till 
142,7 miljoner kronor. De största minskningarna finns 
inom vård och omsorg och underhåll av kommunens 
fastigheter.

 
Verksamhet i extern regi
I Vallentuna kommun drivs en stor del av verksamheten 
i extern regi. Det är ett politiskt ställningstagande för att 
främja mångfald och valfrihet. Generellt gäller att kom-
munen har det övergripande ansvaret för verksamheten 
även om själva utförandet ligger utanför kommunens 
organisation. Det gäller både uppföljning av innehåll och 
finansiering. Undantaget är tillsynsansvaret för grundsko-
la och gymnasieskola som ligger hos Skolinspektionen. Av 
kommunens kostnader utgjorde 35 procent, motsvarande 
710,3 miljoner kronor, betalning för huvudverksamhet 
utförd i extern regi. Jämfört med genomsnittet för Sveriges 

kommuner, där verksamhet i extern regi 2017 utgjorde 20 
procent av kostnaderna, är Vallentunas andel betydligt hö-
gre. Olika delar av kommunens verksamheter har olika stor 
andel i extern regi. Högst andel finns inom avfallshante-
ring, pedagogisk verksamhet och infrastruktur, se figur 20.

Den del av den politiska verksamheten som utförs i 
extern regi är det gemensamma överförmyndarkansliet i 
Täby kommun.

Verksamhet inom infrastruktur, skydd med mera som 
utförs i extern regi uppgick till 37,6 miljoner kronor, se 
figur 21. Flera olika entreprenörer står för parkskötsel och 
vägdrift.

Av barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter 
drivs en stor del av förskolor, grundskolor och gymnasie-
skolor i fristående regi och finansieras genom ett skol-
pengssystem. Det är mest vanligt inom förskola och  
gymnasieskola. 72 procent av förskoleverksamheten 

Figur 21. Andel av huvudverksamhet i extern regi, mnkr
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bedrevs i extern regi medan 73 procent av gymnasieutbild-
ningen köptes av andra kommuner eller friskolor, se figur 22.

För att säkra att de fristående förskolorna uppfyller 
de kvalitetskrav som kommunen ställer gör barn- och 
ungdomsförvaltningen regelbundna tillsynsbesök. De 
fristående förskolorna lämnar årligen en kvalitetsredovis-
ning till kommunen. Information om både kommunala 
och fristående förskolor finns på kommunens webbplats. 
Vallentuna kommun tar också del av friskolornas kvali-
tetsredovisningar för att kunna göra jämförelser med de 
kommunala skolorna.

Den kommunala vuxenutbildningen är organiserad i 
KCNO som ligger i Täby och är gemensam för Danderyd, 
Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Socialförvaltningens verksamheter bedrevs till 34 
procent i extern regi, se figur 20. Inom hemtjänsten har 
individen rätt att välja utförare. Individ- och familjeom-
sorg hade 30 procent av verksamheten i extern regi, en 
ökning med en procentenhet jämfört med 2017. För äldre 
och personer med funktionsnedsättning var andelen köpt 
verksamhet 35 procent. De särskilda boenden för äldre som 
finns bedrevs till 43 procent av externa utförare, se figur 
23. Inom området LSS bodde 41 procent i boenden som 
bedrevs i extern regi, se figur 23.

Socialnämnden kvalitetssäkrar att den externa verk-
samheten når upp till kommunens krav genom avtal 
och förfrågningsunderlag vid upphandling samt genom 
tillsynsbesök.

Av kommunens särskilt riktade insatser utfördes 33 
procent i extern regi, se figur 20, vilket är en minskning 
från föregående år då det var 59 procent. Särskilt riktade 
insatser utgörs främst av boenden för ensamkommande 
flyktingbarn.

Avfallshantering hade 47 procent av verksamheten i 
extern regi, se figur 20. Hela vatten- och avloppsverk-
samheten utförs av Roslagsvatten AB som kommunen är 
delägare i.

Internkontroll
Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas 
effektivt och säkert. Målet med internkontrollen är att ha 
ordning och reda på kommunens processer och rutiner. I 
början av 2018 antog varje nämnd en internkontrollplan 
som angav vad som skulle granskas under året. Uppfölj-
ning av internkontrollen har genomförts och omfattade 
bland annat följande områden:
• Uppföljning och rapportering av ekonomi
• Att elevers inflytande tas om hand via elevråd och 

föräldraråd
• Återsökning av momsersättning för vårdfakturor

Kommunstyrelsens bedömning är att internkontrol-
len inom de olika verksamhetsområdena fungerar men 
kan förbättras. Socialnämnden har inte tagit fram någon 
särskild åtgärdsrapport enligt rutinerna och har i en del 
fall utelämnat beskrivning av granskningarnas genomför-
ande och utfall av granskning. Två nämnder har inte utfört 
kontroll av några av de i internkontrollplanen fastställda 
kontrollmomenten. Nämnderna har beslutat att dessa kon-
trollmoment ska granskas under 2019.

Vallentuna kommuns förtroendevalda revisorer har 
granskat och lämnat en rapport avseende delegations-
hanteringen.

Kommunen svarar på revisionsrapporterna enligt de 
regler som kommunfullmäktige har fastställt och använ-
der rapporterna som underlag i förbättringsarbetet. Under 
2018 har kommunen till exempel gett svar på granskning 
om förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro 
och rehabilitering. Där beskrivs bland annat att uppfölj-
ningarna i samband med rehabiliteringsinsatser behöver 
stärkas, dokumenteras och kommuniceras på ett tydligare 
sätt samt att ansvars- och rollfördelning behöver ses över 
och tydliggöras. Kommunen har också gett svar på gransk-
ning av generella IT-kontroller i ekonomisystemet. I svaret 
beskriver kommunen att en förvaltningsplan har upprät-
tats och kommer att revideras årligen samt att riskanalys 
har tagits fram efter standardverktyget KLASSA.

Figur 23.  Särskilt boende och korttidsboende i extern 
regi, omsorgstagare
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Figur 22. Andel extern regi inom pedagogisk verksamhet

Fördelning % mnkr

Förskola 72 180,0

Fritidshem 16 11,5

Förskoleklass 18 5,4

Grundskola 27 110,2

Gymnasieskola 73 111,5
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När omvärlden förändras måste verksamheterna kunna 
anpassa sig genom att balansera långsiktighet och kontinuitet 
med kreativitet och nytänkande. Det goda ledarskapet och 
medarbetarskapet måste därför kontinuerligt utvecklas och 
underhållas. All verksamhet vilar på kommunens värde-
grund och ska präglas av kvalitet och kundfokus utifrån 
engagemang, allas lika värde och utveckling.

Kommunen som arbetsgivare
Rekrytering
Kommunen fortsätter att aktivt använda olika sociala medier 
i arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket, framför allt 
vid rekrytering. Kanalerna används för att publicera annonser 
om lediga jobb och för att aktivt söka upp potentiella kandi-
dater och tipsa om lediga tjänster. Kommunen har lyckats 
attrahera kandidater till lediga tjänster och kunnat säkra rätt 
kompetens till verksamheten på ett helt nytt sätt än tidigare.

Kommunen arbetar aktivt på flera plan för att vara en att-
raktiv arbetsgivare. Det har varit framgångsrikt att lyfta fram 
olika verksamheter via sociala medier. Andra kommuner och 
arbetsgivare inom offentlig sektor har hört av sig och vill ta 
del av kommunens lyckade arbete.

Strategisk kompetensförsörjning
Arbetet med strategisk kompetensförsörjning har forsatt  
under 2018. En rad aktiviteter har genomförts, som att 
paketera och marknadsföra anställningsförmåner, skapa och 
utveckla karriärssidor, Vallentuna kommun på Instagram 
via ett stafettkonto, film som media i Storytelling, kvalitets-
säkring av rekryteringsprocessen med flera.

Arbetsgivarerbjudandet avseende förmåner i anställningen 
har utökats med möjlighet för anställda att semesterlöne-
växla, vilket innebär att semesterdagstillägg byts mot fler 
lediga dagar.

Kommunen har under året påbörjat det treåriga arbetet 
med heltidsarbete som norm utifrån en partsgemensam plan.

Kompetens- och ledarutveckling
Kommunens anställda har goda möjligheter att utvecklas 
för att klara nya krav. Varje medarbetare har en individuell 
utvecklingsplan. Att ha rätt och aktuell kompetens för sitt 

Vallentuna kommun växer och utvecklas. Kommunens 
medarbetare har ett viktigt gemensamt uppdrag – att ge alla 
invånare och företag bästa möjliga service och bemötande. 
Med ambition att vara en kommun i framkant är det avgörande 
att lyckas säkra kompetensförsörjningen. 

uppdrag är en av de viktigaste faktorerna för att invånarna 
ska få en kommunal service i toppklass och därför satsar 
kommunen stort på kompetensutveckling. Kurser och 
föreläsningar erbjuds alla medarbetare inom områden som 
är relevanta för många roller.

Vallentuna kommun har också en chefsakademi som 
innehåller introduktion och relevanta kurser för chefsrollen, 
till exempel arbetsrätt. Chefsakademien innehåller även 
ett ettårigt ledarutvecklingsprogram. Kommunen satsar 
också på ett utvecklingsprogram för medarbetare som  
leder andra utan att ha ett formellt chefsmandat – Ledarskap 
utan chefskap. Deltagarna är projektledare, controllers, 
samordnare med flera.

Under 2018 har ett arbete kopplat till det personliga an-
svaret och uppdraget för chefer genomförts. Det innehål-
ler kravprofil för rekrytering av chefer, leveranskontrakt, 
ledarprofil och utvärdering.

Arbetsmiljö, likabehandling och mångfald
Förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete
Det främjande hälso- och arbetsmiljöarbetet i Vallentuna 
kommun är ett prioriterat område. Kommunen arbetar 
kontinuerligt med insatser som gynnar en god organisa-
torisk och social arbetsmiljö för att bibehålla och främja 
friska och engagerade medarbetare. Medarbetare erbjuds  
kompetensutveckling, friskvårdsinsatser, friskvårdsbidrag, 
personalvårdande aktiviteter, tydlighet och stöd i prioritering 
av arbetsuppgifter. Genom chefsakademins olika delar ges 
chefer kunskaper och organisatoriska förutsättningar för 
att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap.

Medarbetare kan aktivt bidra till förbättringar och det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet genom att bland annat 
dela med sig av riskobservationer, tillbud och olyckor på 
arbetsplatserna via ett incidentrapporteringssystem. Det 
löpande arbetet med att främja och förebygga sker i nära 
samarbete med företagshälsovården, till exempel genom 
seminarier och utbildningar för såväl chefer, medarbetare 
som skyddsombud.



Likabehandling och mångfald
Utifrån diskrimineringslagens krav har kommunen 
utvecklat ett systematiskt arbetssätt med såväl under-
sökande metoder som aktiva åtgärder för att förebygga 
diskriminering och för att främja likabehandling och 
mångfald. Arbetssättet är integrerat med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Chefer och skyddsombud erbjuds 
utbildningssatsningar inom diskriminering och området 
mångfald och inkludering. Kommunen arbetar aktivt med 
arbetsmiljömål och ett fokusområde har varit hantering av 
arbetsbelastning och rutiner för hantering av trakasserier, 
kränkningar och repressalier.

Kommunen arbetar aktivt med lönekartläggning och 
handlingsplaner för jämställda löner. Chefer utbildas kon-
tinuerligt i att sätta lön på ett könsneutralt sätt.

Medarbetarundersökning
Under hösten har en större medarbetarundersökning 
genomförts med syfte att fånga upp medarbetares upp-
levda arbetssituation med fokus på psykosocial, social 
och organisatorisk arbetsmiljö. I undersökningen finns 
även SKL:s frågor som mäter Hållbart Medarbetar Engage-
mang (HME) inom områdena motivation, ledarskap och 
styrning. Resultaten används som underlag i alla verk-
samheters lokala arbetsmiljöarbete, där personalgrupp 
tillsammans med chef arbetar fram aktiviteter och hand-
lingsplaner, samt som underlag för kommunövergripande 
utvecklingsprojekt. Undersökningen visar att medarbe-
tarna överlag trivs med sin arbetssituation och sina chefer. 
Medarbetarundersökningen ska genomföras varje år.
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Ohälsotal
Ohälsotalen har ökat marginellt relaterat till föregående 
år, se figur 24. Andelen långtidssjukskrivna (mer än 60 
dagar) utgjorde 45 procent av den totala sjukfrånvaron, 
medan 29 procent av kommunens tillsvidareanställda inte 
hade någon sjukfrånvaro alls.

Medarbetarna i siffror  
Den 31 december 2018 hade kommunen 1 826 månads-
avlönade medarbetare varav 1 573 var tillsvidareanställda. 
Antalet årsarbetande månadsavlönade medarbetare var 
1 702. Av dessa var 76 procent kvinnor och 24 procent män.

Personalomsättning
Personalomsättningen i hela kommunen ökade en del jäm-
fört med föregående år och uppgick till 17,5 procent 2018, 
jämfört med 15,3 procent 2017. Omsättningen är fortsatt 
hög särskilt inom vissa sektorer, främst inom socialtjänst, 
samhällsbyggnad och vissa lärargrupper.

Åldersstruktur och pensionsavgångar
Genomsnittsåldern för kommunens månadsavlönade  
medarbetare 2018 var 46 år. Enligt pensionsavtalet kan  
en anställd gå i pension mellan 61 och 67 år. Vanligast är 
fortfarande att gå i pension vid 65 år. Under året gick 33 
anställda i pension, lika många som 2017.

Personalkostnader och lönebildning
Personalkostnaderna uppgick till 974,8 miljoner kronor för-
delade enligt figur 26. Jämfört med föregående år är det en 
kostnadsökning på 1,6 procent. En löneöversyn har genom-
förts under året med ett genomsnittligt löneökningsutfall 
på 2,72 procent, baserat på alla tillsvidareanställdas löner. 
Att den procentuella lönekostnadsökningen är lägre än  
utfallet i löneöversynen beror på en lägre bemanning under 
året än 2017, och en återhållsamhet i verksamheterna när 
det gäller att ta in korttidsvikarier.

Figur 25.  Fördelning av tillsvidareanställda per 
förvaltning

� Kommunlednings-
 kontoret 6 %

�  Samhällsbyggnads-
 förvaltningen 9 %

�  Barn- och ungdoms-
 förvaltningen 48 %

�  Socialförvaltningen 31 %
�  Fritidsförvaltningen 2 %
�  Kulturförvaltningen 3 %

Figur 26. Personalkostnader

Belopp i mnkr 2018 2017

Löner 679,7 665,9

Pensioner 71,4 70,3

Sociala avgifter 223,7 223,6

Summa personalkostnader 974,8 959,8

Figur 24. Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden

Kön 2018 2017 2016

Kvinnor 7,5 7,4 8,2

Män 5,0 4,2 4,5

Totalt 6,9 6,6 7,3

Åldersgrupp 2018 2017 2016

Totalt för 29 år och yngre 5,0 5,1 4,3

Totalt för 30-49 år 6,6 6,6 7,4

Totalt för 50 år och äldre 7,9 7,2 8,2

Långtidsfrånvaro 45,0 44,9 53,8
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HuvudrubrikVerksamhetsmål

Det har sedan länge funnits regler om att kommuner ska 
hushålla med sina resurser och sträva efter att få ut så 
mycket som möjligt av varje skattekrona. Kommunal-
lagen innehåller det så kallade balanskravet, som innebär 
att kommunens löpande intäkter ska vara minst lika stora 
som de löpande kostnaderna. Lagen innehåller också ett 
krav på god ekonomisk hushållning. Begreppet preciseras 
inte mer än så, men en generell tolkning är till exempel att 
verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt och att varje generation ska bära kost-
naden för den service den själv beslutar om samt konsume-
rar. Ett visst överskott ska finnas i verksamheten så att det 
egna kapitalet inte urholkas genom inflation eller av för låg 
självfinansiering av investeringar. Ekonomisk hushållning 
handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett 
längre tidsperspektiv.

Vid varje ny mandatperiod beslutar de styrande politi-
kerna i Vallentuna om en politisk handlingsplan som ska 
styra verksamheten de kommande åren. Utifrån denna har 
kommunfullmäktige fastställt mål grupperade inom fem 
strategiska inriktningar:
•  Här växer människor och företag
• Bästa kommunen att bo och leva i
•  Fler och växande vallentunaföretag
•  Närmare till allt
• God ekonomisk hushållning

De kommungemensamma målen, tillsammans med 
de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för 
respektive nämnds verksamhetsplan. Dessutom finns flera 
olika styrdokument som kommunfullmäktige har antagit. 
Tillsammans skapar dessa förutsättningar för en god ut-
veckling av Vallentuna kommun.

Kommunens mål
De kommungemensamma målen för 2018 var formule-
rade som strävansmål som verksamheterna ska uppnå på 
längre sikt. Kommunen har bedömt måluppfyllelsen på 
ett strukturerat sätt. Bedömningen har gjorts både på en 
samlad kommunövergripande nivå samt genom att sum-
mera nämndernas måluppfyllelse. Uppföljningen av de 
kommungemensamma målen för 2018 visade att fyra av fem 
kommungemensamma mål uppnåddes. Ett mål bedömdes 
som delvis uppnått: Fler och växande vallentunaföretag. 
Fyra av sju nämnder bedömde målet som delvis uppnått. 
Den kommunövergripande bedömningen var också att må-
let var delvis uppnått. Figur 27, Kommungemensamma mål, 
visar måluppfyllelsen för respektive nämnd och mål, samt 
en sammantagen bedömning. Var målet uppnått visas det 
med grön markering. Gul färg indikerar att målet var delvis 
uppnått. Röd färg visar att målet inte har uppnåtts.

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

Figur 27. Måluppfyllelse per nämnd och strategiskt område

Nämnd Här växer 
människor 
och företag

Bästa 
kommunen att 

bo och leva i

Fler och växande 
vallentunaföretag

Närmare 
till allt

God ekonomisk 
hushållning

Kommunstyrelsen ● ● ● ● ●

Barn- och ungdomsnämnden ● ● ● ● ●

Utbildningsnämnden ● ● ● ● ●

Socialnämnden ● ● ● ● ●

Fritidsnämnden ● ● ● ● ●

Kulturnämnden ● ● ● ● ●

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ● ● ● ● ●

Sammantagen bedömning ● ● ● ● ●

Grön färg indikerar att målet är uppnått.

Gul färg indikerar att målet är delvis uppnått.

Röd färg indikerar att målet ej är uppnått.
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Huvudrubrik

Här växer människor och företag
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

Ny vision och ny översiktsplan. Översiktsplanen innehåller en målsättning för utveckling av markanvändningen fram till 2040. Kommunen 
arbetar för en hållbar utveckling med bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknära lägen. Kommunen har miljöcertifierats enligt ISO 14001.  
Menyn för skolluncherna har förändrats. En del rött kött har ersatts med andra livsmedel och ger därmed minskad klimatpåverkan. Tillsyn 
enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftning utgår från kommunens tillsynsplan och kontrollplan. Arbetet sker systematiskt och målinriktat. 
Lokala miljömål beaktas liksom kunskap om vattenstatus i sjöar och vattendrag. Fastigheter har inventerats och 155 fastigheter med enskilt 
avlopp har fått tillsyn. Hästgårdar och lantbruk har stor påverkan på vattenkvaliteten i dess närhet. Tillsyn av ett 20-tal hästgårdar har utförts. 
Dagvattenlösningar i de nya detaljplanerna kontrolleras i tidigt skede för att säkerställa att kommunen klarar miljökvalitetsnormer för vatten. 
Den fasta tillsynsplanen för året har följts. Sammantagen bedömning är att målet är uppnått. Fem av sju nämnder bedömer att de uppfyllt målet.

Bästa kommunen att bo och leva i
Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

Kontaktcenter har inrättats. Undersökning visar att andelen som får svar på e-post inom en dag har ökat från 83 till 98 procent. Andel direkt 
svar på en enkel fråga via telefon har ökat från 56 till 83 procent. Gott bemötande visar ökning från 74 till 91 procent. 

Sociala insatsgrupper (SIG) är lokal samverkan mellan kommunens socialtjänst och andra myndigheter för att motverka kriminell livsstil 
bland unga. Arbetsmetoden har etablerats under året. 

Kommunen har tagit fram en kundanpassad e-tjänst för ansökan av bygglov samt Mina sidor för avfallsabonnenter. Arbetet med att använda 
sociala medier för att stärka arbetsgivarvarumärket har fortsatt, exempelvis vid rekrytering. Karriärsida på nya webben har publicerats.

Kommunen arbetar med integration inom flera områden: bosättning, samverkan, sysselsättning, utbildning, fritid och kommunikation. 
Aktiviteter för integration har utförts utifrån kommunens handlingsprogram. Sammantagen bedömning är att målet är uppnått. Sex av sju 
nämnder bedömer målet vara uppnått.

Fler och växande vallentunaföretag
Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa.

Företagslots har införts. Där kan företag och entreprenörer boka tid för rådgivning och information inom kommunens alla myndighetsområden. 
Kommunen deltar aktivt i olika länsövergripande sammanhang som Bygglovalliansen, Miljösamverkan Stockholms Län och Geodata Norrort. 
Kommunen är också med i referensgrupp för precisering av det influensområde som flygtrafiken vid Arlanda har. Förskolor, grundskolor, fri-
tidshem och grundsärskola samarbetar med företag, organisationer, föreningar och institutioner inom högre utbildning. I förvaltningsråd deltar 
representanter från flera kommunala och fristående förskolor. Utbudet av lärlingsutbildningar för gymnasieungdomar har ökat. 

Kommunen har stöttat föreningslivet att marknadsföra verksamheter och utveckla utbudet samt marknadsföringen av kostnadsfria lov-
verksamheter. Servicemätningen Nöjd-Kund-Index (NKI) visar för ärendehanteringen inom samtliga myndighetsområden ett lägre resultat 
än föregående år. Sammantagen bedömning är att målet är delvis uppnått. Tre av sju nämnder bedömer målet som uppnått.

Närmare till allt
Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadregion.

Ny översiktsplan antagen samt arbete med fördjupade översiktsplaner. Detaljplaner för de sista etapperna av Roslagsbanans dubbelspår har 
slutförts. Detaljplaner för Gärdesvägen och Rickebyhöjden har antagits. Underhållsåtgärder har utförts enligt underhållsplaner. Kommunen 
har inlett projekt för säkra skolvägar. Kommunen gör ett aktivt arbete i arlandaregionens samarbetsorgan med fördjupning inom infrastruktur 
och trafikering, bostadsbyggande samt näringsliv och arbetsmarknad. Medverkar också i Miljö- och samhällsbyggnadsrådet.

Kommunen har infört nytt arbetssätt inom exploateringsprojekt med kontrollprogram i tidigt skede. Sammantagen bedömning är att 
målet är uppnått. Sex av sju nämnder bedömer att målet är uppnått.

God ekonomisk hushållning 
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

Vallentuna kommun har 2018 ett positivt ekonomiskt resultat och det finansiella resultatmålet är därmed uppfyllt. Omfattande åtgärder har 
genomförts under året inom verksamheterna för att uppnå ett positivt resultat och en god ekonomisk hushållning. Exempel på åtgärder som 
genomförts är anställningsprövning, effektiviseringar och organisatoriska förändringar inom flera av kommunens avdelningar. 

Fem av sju nämnder bedömer att målet är uppnått. Två nämnder bedömer att målet är delvis uppnått. Socialnämnden visar ett kraftigt 
underskott. Flera nämnder har genom effektivisering och omfattande besparingar under året bidragit till att minska underskottet. Den sam-
mantagna bedömningen är att målet är uppnått.

Måluppfyllelse
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Verksamhetsberättelser
En kort beskrivning av nämnderna 
och ett urval av årets händelser 
samt en framåtblick.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens uppgift är bland annat att:
• leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna 

genom planering och uppföljning av kommunens verk-
samheter och ekonomi,

• fullgöra kommunens uppgifter avseende den över-
siktliga planeringen och ansvaret för exploatering och 
infrastruktur,

• ansvara för översiktlig planering av mark och vatten, 
en god livsmiljö i kommunen samt energiplanering och 
energihushållning,

• ansvara för strategisk planering för trafik- och miljö-
frågor,

• ansvara för integration, arbetsmarknads- och närings-
livsfrågor, turist- och besöksnäringsfrågor,

• ansvara för en effektiv IT-struktur, översiktsplanering 
och samverkan med övriga delar av samhället samt

• vara kommunens centrala personalorgan med ansvar för 
att en gemensam personalpolitik utvecklas och efterlevs.

Viktiga händelser under året
Kommunfullmäktige har fattat beslut om en ny vision och 
en ny översiktsplan. Den nya visionen berättar om vad 
Vallentuna är och vart Vallentuna är på väg. Den nya över-
siktsplanen tar sikte på 2040 och beskriver den långsiktiga 
viljeyttringen för hela Vallentuna kommuns fysiska ut-
veckling. Den ger vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön 
ska användas, utvecklas och bevaras.

Kommunen har miljöcertifierats enligt ISO 14001. 
Kommunens systematiska miljöarbete är en viktig del i 
arbetet med att nå övergripande mål om hållbar utveckling 
i Vallentuna.

Ett omfattande arbete med underhåll av verksamheternas 
fastigheter har utförts. Samtliga lokaler har brandlarm 
med direktkoppling till SOS alarm. Skolverksamheternas 
utemiljöer och lekutrustning har förbättrats. Till exempel 
har skolgården på Hjälmstaskolan dränerats och fått ny 
lekutrustning. Fotbollsplanen på Gustav Vasaskolan har 
utrustats med ny LED-belysning och Vallentuna gymna-
siums entré har renoverats. Flera kök i förskolor och skolor 
har förbättrats.

Den digitala samhällsbyggnadsprocessen har utvecklats 
inom olika delar. Arbete har påbörjats med att omvandla 
översiktsplanen och detaljplaner till en digital databas. En 
ny e-tjänst inom avfallsområdet har publicerats. Där kan 
abonnenterna logga in på Mina sidor för att till exempel 
söka rätt på information om fakturor.

Vallentuna kommun kom på tredje plats i ”Syna Bästa 
Tillväxt 2018.” Priset tilldelas sedan 2007 den kommun i 
varje län där företagen har bäst tillväxt.

Mot bakgrund av sommarens torka och brist på vat-
ten vidtogs åtgärder för att stötta det lokala lantbruket, 
bland annat genom att köpa mer lokalproducerat kött till 
måltidsverksamheten och att upplåta kommunal mark för 
foderodling.

Brottsfrekvensen i Vallentuna har minskat. Statistiken  
visar att inbrott, cykelstölder, bilstölder och stöld ur fordon 
har minskat med 25,5 procent sedan 2015. Brott mot person 
har minskat med 30,3 procent sedan 2015.

Ett kontaktcenter har inrättats i kommunen med syfte 
att skapa ”en väg in” till kommunen. Därmed kan tillgäng-
ligheten öka, servicen och bemötandet förbättras samtidigt 
som verksamheterna effektiviseras. Förutsättningarna för 
att alla ärenden behandlas lika blir bättre, vilket i sin tur 

Figur 28. Nämndernas andel av nämndernas    
 nettokostnad

�  Kommunstyrelsen 9,2 %

�  Barn- och ungdoms-
 nämnden 43,7 %

�  Utbildningsnämnden 9,6 %

�  Socialnämnden 31,0 %

�  Fritidsnämnden 3,0 %

�  Kulturnämnden 2,5 %

�  Miljö- och samhälls-  
 byggnadsnämnden 0,8 %

�  Överförmyndar-
 nämnden 0,1 %
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Verksamhetsberättelser
ökar rättssäkerheten för kommunens invånare och kunder. 
Mätningar visade att Vallentuna kommun har förbättrat 
sina resultat markant när det gäller tillgänglighet och 
bemötande. Resultatet visar för området ”Gott bemötande 
vid kontakt med kommun” en förbättring från 74 procent 
år 2017 till 91 procent år 2018.

Framtiden 
Tillsammans med Vallentunas lokala näringsliv, föreningar 
och invånare har den nya visionen arbetats fram –  
”Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor 
och idéer växer”.

Genom att utmana det invanda och nyfiket möta framtiden 
skapas de bästa förutsättningarna för entreprenörskap, 
innovation och moderna lösningar. Det är ett förhållnings-
sätt som ska känneteckna den kommunala ledningen och 
verksamheten, men också näringsliv, högre utbildning och 
föreningsliv.

Till visionen hör sex nycklar som beskriver hur visionen 
nås och vad som ska prioriteras:
• Varaktighet
• Inspiration
• Samverkan
• Innovation
• Omtänksamhet
• Nav
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verksamhetsberät telser

Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att med barnet 
och eleven i centrum ansvara för förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
fritidshem. Barn- och ungdomsnämnden ansvarar också 
för öppen förskola och ungdomsmottagning.

Viktiga händelser under året
Läsåret 2017–2018 nådde Vallentunas kommunala skolor 
den högsta måluppfyllelsen sedan det nuvarande betygs-
systemet infördes. Såväl kommunala som fristående skolor 
nådde också de högsta meritvärdena sedan nuvarande mät-
ning infördes vårterminen 2015. De kommunala skolorna 
nådde samtidigt för första gången en positiv avvikelse från 
det modellberäknade värdet i kommun- och landstings-
databasen Kolada. I Kolada jämförs den faktiska målupp-
fyllelsen med den förväntade måluppfyllelsen utifrån 
socioekonomiska förhållanden. Den positiva avvikelsen 
medför att de kommunala skolorna för första gången 
presterar bättre än förväntat utifrån de socioekonomiska 
förutsättningarna.

I december beslutade barn- och ungdomsnämnden om 
deltagande i Skolverkets projekt ”Samverkan för bästa 
skola”. Projektet är ett gemensamt utvecklingsarbete 
tillsammans med Skolverket i syfte att ytterligare förbättra 
det systematiska kvalitetsarbetet och därmed skolresultaten. 
Samverkan sker inom förskola och skola och kommer att 
pågå under tre år, delvis finansierat med statsbidrag.

Under året har Ekebyskolan och Hammarbacksskolan 
slagits samman till en ny skola – Rosendalsskolan – med en 
gemensam rektor.

Projektet ”Idrott och kultur i Vallentunas skolor” har för 
läsåret 2018-2019 påbörjats som ett pilotprojekt i årskurs 2 
och 7 i de kommunala grundskolorna samt friskolan Vittra 
Vallentuna. Syftet med projektet är att öka resultatet och 

hälsan för alla elever och baseras på forskning om betydel-
sen av rörelse och skapande för elevers hälsa och resultat.

För årskurs 2 kallas pilotprojektet ”LIKE”: Lek, Idrott, 
Kultur, (ger) Energi. Aktiviteterna planeras och genom-
förs av ledare från elva dans- och idrottsföreningar samt 
kulturskolan och biblioteket. Pilotprojekt pågår också 
för eleverna i årskurs 7. De kan välja en ”Akademi” som 
elevens val, till exempel dans, bowling, 4H, ishockey, 
skriva, kör och handboll. Akademierna ingår som betygs-
underlag i näraliggande skolämne, exempelvis idrott- och 
hälsa eller musik.

Den kommunala huvudmannen inom förskola, grund-
skola och grundsärskola har under 2018 varit föremål för 
regelbunden tillsyn av Skolinspektionen enligt myndighe-
tens uppdrag att löpande inspektera såväl kommunala som 
fristående huvudmän och deras verksamheter. Förutom 
besök och intervjuer av utvalda funktioner på förvaltningen 
har Skolinspektionen också genomfört verksamhetsbesök 
på Bällstabergsskolan, Karbyskolan samt grundsärskolan 
Olympiaskolan.

Under året är det framför allt två förändringar i lagstift-
ningen som har påverkat verksamheterna. Det är den nya 
dataskyddsförordningen samt kravet på att varje huvud-
man ska utse en skolchef per verksamhetsområde.

Framtiden
Antalet barn och elever ökar de närmaste åren. Antalet 
elever som väljer att stanna i skolkommunen ökar också. 
Samtidigt är tillgången på förskollärare begränsad och 
antalet lärare minskar, vilket gäller för många kommuner 
och huvudmän. Med få och färre förskollärare och lärare 
riskerar kostnaderna för arbetskraft att genom marknads-
krafterna öka kraftigt. Kompetensförsörjning blir därmed 
ett viktigt fokus under flera år framöver.

Barn- och ungdomsnämnden
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skola inom kommunen och låta elever fritt få välja gym-
nasieskola och gymnasiesärskola. Utbildningsnämnden 
ansvarar också för vuxenutbildning, svenska för invandrare 
och uppföljning av alla 16–20-åringar.

Viktiga händelser under året
Den nationella elevrådsorganisationen SVEA arrangerade 
sin nationella konferens på Vallentuna gymnasium i sam-
arbete med skolans elevråd. I samband med konferensen 
deltog gymnasie- och kunskapslyftsministern.

Såväl huvudman som gymnasium har under året in-
spekterats av Skolinspektionen enligt ordinarie tidplan för 
regelbunden tillsyn.

I december fattade utbildningsnämnden beslut om del-
tagande i Skolverkets projekt ”Samverkan för bästa skola”. 
Det är ett utvecklingsarbete som sker tillsammans med 
Skolverket i syfte att ytterligare förbättra det systematiska 
kvalitetsarbetet och därmed skolresultaten. Samverkan sker 
både med gymnasiet och huvudmannen och kommer att 
pågå under tre år och finansieras delvis med statsbidrag.

Ett flerårigt kontinuerligt arbete har skett på Vallentuna 
gymnasium för att öka antalet lärlingsplatser och utbudet 
har stegvis ökat. Lärlingsutbildning erbjöds på barn- och 
fritidsprogrammet samt handels- och administrations-
programmet.

Ny lagstiftning som påverkar verksamheterna har till-
kommit under året. Det är den nya dataskyddsförordningen 

samt kravet på att varje huvudman ska utse en skolchef per 
verksamhetsområde. Utbildningsnämnden har beslutat att 
utse en skolchef för gymnasiet och vuxenutbildningen.

Framtiden
Antalet gymnasielever ökar de närmaste åren. Samtidigt 
råder brist på utbildade lärare på arbetsmarknaden. Dessa 
omständigheter medför stora utmaningar för många kom-
muner och huvudmän. Kompetensförsörjning blir därmed 
ett viktigt fokus under flera år framöver. Det finns risk att 
gymnasieskolor i viss utsträckning kommer att hantera  
behovet av lärare genom att rekrytera lärare från grund-
skolan. På så sätt kan lärarbristen på gymnasienivå förvärra 
bristen i grundskolan.

För den gemensamma gymnasieregionen finns, utifrån 
ökat elevantal och färre utbildade lärare, dessutom ge-
mensamma utmaningar kring lokalisering och utbyggnad 
av skolor. Den kraftigt ökande elevvolymen medför – om 
sökmönstret är detsamma – att det blir ont om platser i de 
centrala delarna av regionen vilket medför ett ökat behov 
av platser i övriga delar av regionen. Samtidigt finns ingen 
gemensam planering över kommungränserna för utökning 
av platser. Hemkommunerna kommer därför utifrån sina 
egna lokala förutsättningar och behov att behöva planera 
för en utökning av antalet platser. Ytterligare en utmaning 
blir att hantera den avvikelse som finns mellan elevers 
sökmönster och olika branschers behov av arbetskraft.

Utbildningsnämnden
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Socialnämndens uppgift är bland annat att bedriva verk-
samhet i enlighet med social lagstiftning och hälso- och 
sjukvårdslag upp till kommunal nivå, omfattande:
• individ- och familjeomsorg,
• familjerättsfrågor och familjerådgivning,
• stöd i samband med familjevåld,
• stöd till brottsoffer,
• äldre- och handikappomsorg,
• stöd till personer med psykisk eller annan funktions-

nedsättning,
• riksfärdtjänst samt
• tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen, 

tobakslagen och lagen om försäljning av nikotinläke-
medel och receptfria läkemedel.

Viktiga händelser under året
Socialnämnden visade 2018 ett underskott om 31,2 mil-
joner kronor. Underskottet berodde till största delen på 
ökade kostnader för HVB-placeringar, särskilda boende 
äldre samt vuxna LSS.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård (LUS) trädde i kraft 1 januari och infördes i 
Stockholms län under hösten. Lagen ska säkerställa att den 
enskilde får en trygg och säker utskrivningsprocess och ska 
bidra till att den enskilde inte behöver tillbringa tid i den 
slutna vården i onödan.

Behovet av platser på särskilda boenden äldre och LSS 
fortsätter att öka. Behovet överstiger utbudet av platser 
vilket påverkar nämndens förmåga att välja kostnadseffek-
tiva lösningar.

Antalet nyanlända till Vallentuna kommun fortsatte 
under 2018 att vara högt. Anhöriginvandringen till kom-
munen fortsätter också att öka. Det är även många individer 
som avslutar sin etableringsersättning, vilket ökar antalet 
ärenden inom ekonomiskt bistånd.

Antalet HVB-placeringar för barn och unga fortsätter att 
öka. Ökningen medför ett ansträngt läge för handläggarna 
på myndighetsavdelningen samtidigt som det leder till 
ökade kostnader för socialnämnden.

Socialnämndens verksamhet i egen regi har utvecklat sitt 
verksamhetsområde genom att ta över ett stödboende för 
ensamkommande barn från Vårljus AB.

De fem riktlinjerna för myndighetsutövning blev under 
2018 reviderade och fastställda av socialnämnden. Målsätt-
ningen är att förbättra nämndens resursanvändning samt 
ytterligare kvalitetssäkra handläggningsprocesserna.

Ett arbete med en utdataplattform (UDP) har utförts för 
att säkra utdata från förvaltningens verksamhetssystem. 
Dagsfärsk statistik möjliggör djupare analyser och progno-
ser för framtida behov. En metod har tagits fram för att med 
hjälp av data från UDP samt befolkningsprognos kunna 
prognostisera kommunens framtida behov av bostäder och 
lokaler.

Personalomsättningen har avtagit under året, men arbets-
belastningen är fortfarande hög till följd av ett ökat ärende-
inflöde samt återupptagande av pausade uppdrag. Social-
nämnden kommer fortsätta att prioritera arbetsmiljön och 
se till att den är långsiktigt hållbar.

Framtiden
Socialnämnden kommer under 2019 att utöka arbetsmark-
nadsuppdraget med en ny gren inom Vallentuna arbets-
coachning. Målsättningen med verksamheten är att aktivt 
arbeta för att minska försörjningsstödet i kommunen samt 
bibehålla den låga arbetslösheten.

Socialnämnden har påbörjat ett arbete med förändrad 
arbetskultur och ledarskap genom tillitsbaserad styrning. 
Metoden genererar högt medarbetarinflytande. Medarbe-
tares förslag till beslut efterfrågas och de involveras i tidigt 
skede. Under 2019 påbörjar nämnden införandet av tillits-
baserad styrning inom hela nämndorganisationen.

 

Socialnämnden

verksamhetsberät telser
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Fritidsnämndens uppgift är bland annat att:
• vara huvudman för kommunens fritidsfrågor,
• främja en meningsfull fritid för kommunens invånare,
• ansvara för kommunens sport- och friluftsanlägg-

ningar,
• bedriva och samordna kommunens förebyggande ung-

domsarbete samt
• stödja föreningslivet.

Viktiga händelser under året
Kommunfullmäktige gav 2017 fritidsnämnden i uppdrag 
att omlokalisera verksamheten på Nova Ungdomens hus, 
vilket har lett till att verksamheten flyttar till fastigheten 
Vallentuna prästgård 1:146 på Gymnasievägen under 2019. 
De unga kommer att få vara delaktiga i lokalernas utform-
ning. Fritidsnämnden har beslutat om tydligare uppdrag 
till ungdomsverksamheterna och fältverksamheten.

I början av 2018 upptäcktes att innertaket i ishall A var 
brandfarligt och begränsningar i verksamheten infördes. 
I oktober kunde hallen återigen bedriva full verksamhet 
med nytt innertak och förbättrad brandsäkerhet.

Fritidsnämnden har under året erbjudit en förlängd issä-
song samt initierat ett delregionalt arbete för att möjliggöra 
ytterligare längre issäsong tillsammans med närliggande 
kommuner.

En ny tjänst som fritidskonsulent förstärker arbetet för 
att barn och unga med olika funktionsvariatoner på lika 
villkor som andra ska kunna delta i kultur- och fritidslivet. 
Flera föreningar kommer erbjuda verksamhet till målgrup-
perna. Funkisfestivalen, Sveriges största sångtävling för 
personer med kognitiva och neuropsykiatriska funktions-
variationer inom LSS, arrangerades under hösten med stor 
framgång.

En ny badplats har etablerats vid Gustavs udde och den 
kommer att kompletteras med en rullstolsramp under 2019.

Nämnden har utvecklat arbetssättet och marknads-
föringen av kostnadsfria lovaktiviteter finansierade av 
statsbidrag i syfte att alla barn ska ha möjlighet att delta i 
aktiviteter. Nytt för 2018 var att det fanns statsbidrag för 
alla skollov.

Framtiden
Vallentuna har unika förutsättningar att erbjuda ett brett 

fritidsutbud av hög kvalitet och fritidsnämndens verksam-
heter bidrar till en god folkhälsa och skapar möjlighet till 
rekreation. Fritidsnämndens föreningsservice ska fortsätta 
utvecklas i syfte att förenkla för föreningar och andra 
aktörer att bidra till ett rikare och bredare fritidsutbud i 
kommunen. År 2020 avser nämnden att implementera ett 
nytt bidrags- och bokningssystem som ska underlätta  
administrationen för både förvaltningen och föreningslivet. 
Fritidsnämnden arbetar för att nya föreningar, idrotter och 
fritidsverksamheter ska kunna etablera sig i Vallentuna.

Arbetet med att utveckla utbudet av verksamhet för barn 
och unga med funktionsvariationer fortsätter under 2019. 
Fritidsnämnden avser att fortsätta skapa möjligheter för 
ungdomsverksamhet i fler delar av kommunen.

Fritidsnämnden har initierat ett visionsarbete för Vallen-
tuna IP i samverkan med föreningslivet och kommunens 
berörda förvaltningar med syfte att skapa en modern och 
välfungerande idrottsplats. Arbetet fortsätter under 2019.

Vallentuna har fina platser och stora möjligheter till ett 
aktivt friluftsliv och nämnden satsar på att utveckla, infor-
mera och marknadsföra dessa platser och möjligheter.

Fritidsnämnden fortsätter med ett aktivt deltagande i 
regional samverkan i syfte att skapa fler och bättre förut-
sättningar för Vallentunas invånare till ett brett fritids- 
utbud av hög kvalitet.

Fritidsnämnden 
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verksamhetsberät telser

Kulturnämndens uppgift är bland annat att:
• främja kulturlivet i kommunen,
• bedriva kulturskola och biblioteksverksamhet,
• värna, vårda och visa Vallentunas kulturmiljöer,
• fullgöra utsmyckningsuppdrag och konstinköp samt
• vara huvudman för Vallentuna Teater och Vallentuna 

Kulturhus.

Viktiga händelser under året
Vallentuna kommun utsågs till årets Jazzkommun 2018 
av riksförbundet Svensk Jazz. I motiveringen lyftes såväl 
kommunens stöd och goda förutsättningar för förenings-
livet, som konsertverksamhet och möjligheter till musik-
utbildning för barn och unga.

Kommunens kontaktcenter öppnade i kulturhuset efter 
sommaren. Det har inneburit ett mer levande kulturhus 
med i snitt 600 besökare varje dag.

Kulturskolan anordnade ett dagläger i augusti för sina 
elever inom årskurs 4 till 6. De 80 elever som deltog fick 
ägna sig åt både ämnesspecifika lektioner samt ämnesöver-
gripande aktiviteter.

Ett nytt sätt att ta del av kulturmiljöer erbjuds, bland annat 
genom berättelser via mobiltelefon och GPS. Beroende på 
hur du rör dig i landskapet startar olika upplevelser. Vid 
Markim-Orkesta har nya skyltar satts upp och en ljudupp-
levelse finns tillgänglig.

En populär temadag kring hållbart mode hölls i kultur-
huset tillsammans med Vallentuna Naturskyddsförening 
med både författarbesök, föreläsning och klädbytardag.

En policy för offentlig konst antogs av kommunfull-
mäktige. Den ska implementeras i samhällsplaneringen. 
På kommunens nya grundskola Hagaskolan kommer två 
konstverk att placeras.

Framtiden
I Vallentuna kommun finns goda möjligheter och förut-
sättningar för ett rikt kulturliv. Skickliga och engagerade 
medarbetare samt ändamålsenliga lokaler lägger en god 
grund att bygga vidare på.

Kulturen kan bidra till trygghet genom att skapa en  
meningsfull fritid. Integration av nyanlända är fortsatt  
ett prioriterat område. Inom Skapande Skola genomförs 
särskilda satsningar där elever både deltar och skapar inne-
hållet. Biblioteket vidareutvecklar språkcaféer som har 
blivit mycket populära samt söndagscafé Vi ses! i kultur-
huset. Kulturskolan bygger vidare på samarbeten med 
skolan för ensamkommande barn.

Miljö- och hållbarhetsarbetet har intensifierats i kom-
munen under det gångna året. Inom kulturnämndens 
område finns goda förutsättningar att påverka arbetet med 
miljö och hållbarhet indirekt och främjande.

Kulturnämndens tema 2019 är 1 000 år av kvinnokraft. 
Ämnet kretsar kring historier som berättar något viktigt om 
kvinnors situation och villkor, idag och genom historien.

När nya Hagaskolan står klar hösten 2019 kommer kultur-
skolan kunna nyttja danssalen. Det innebär en utveckling 
för skolans dansverksamhet.

Kulturskolan ingår i ett projekt om regional kulturskola. 
Barn ska i större utsträckning kunna välja kulturskola 
utanför den egna kommungränsen.

Biblioteket planerar att med stöd av det statliga bidraget 
Stärkta bibliotek nå ut till nya platser med mobil verksamhet 
för att utveckla biblioteksservicen runt om i hela kommunen, 
samt utveckla biblioteket som demokratisk arena med 
fokus på unga och unga vuxna.

Kulturnämnden 
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Överförmyndarnämndens uppgift är att:
• utöva tillsyn över förordnade gode män, förvaltare 

och förmyndare. Nämndens tillsynsansvar regleras i 
framför allt föräldrabalken och förmyndarskapsförord-
ningen.

Tillsynsmyndighet över överförmyndarens verksamhet 
är Länsstyrelsen i Stockholm.

Kommunfullmäktige i Vallentuna, Täby, Norrtälje och 
Österåker samverkar sedan år 2012, i ett gemensamt över-
förmyndarkansli, med säte i Täby kommunhus.

Viktiga händelser under året
Länsstyrelsen i Stockholms län har under året genomfört 
en inspektion av nämndens verksamhet och har inte funnit 
anledning att rikta kritik mot nämnden.

Vallentuna kommun har ansökt om att ingå i den  
gemensamma överförmyndarnämnden i Norrort.  
Avtal har tecknats vilket innebär att Vallentuna kommuns 
egen överförmyndarnämnd upphör. Vallentuna kommer 
istället att ha en ledamot och en ersättare som ingår i den 
gemensamma överförmyndarnämnden.

Framtiden
Från och med 2019 kommer Vallentuna kommun att vara 
med i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans 
med Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby som heter 
Överförmyndarnämnden i Norrort. Nämnden har ett 
roterande ordförandeskap.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppgift är tillsyn, 
offentlig kontroll och övrig myndighetsutövning inom 
bland annat:
• miljöbalken, miljö- och hälsoskyddsområdet, smitt-

skydd, strålskydd, rökfria miljöer enligt tobakslagen,
• livsmedelslagstiftning,
• plan- och bygglagen,
• bostadsanpassning,
• parkeringstillstånd till funktionshindrade,
• mätningsteknisk verksamhet och kartproduktion, 

lägeskontroll och utsättning,
• utveckling av kommunens geografiska informations-

system samt
• att fastställa och ajourhålla belägenhetsadresser.

Viktiga händelser under året
Bostadsmarknaden har präglats av en osäkerhet vilket har 
inneburit ekonomiska utmaningar med vikande intäkter. 
För att möta de vikande bygglovsintäkterna ställdes en 
del av verksamheten om mot mer tillsyn. Ett omfattande 
utvecklingsarbete har genomförts för att skapa en effektiv 
och digital samhällsbyggnadsprocess med starkt kund-
fokus.

Med hjälp av det nya kontaktcentret har kommunen 
förbättrat sitt resultat i tillgänglighet och bemötande. 
Undersökningen av området ”Gott bemötande vid kontakt 
med kommun” visade 74 procent 2017, en siffra som steg 
till 91 procent vid mätningen 2018. Preliminära signaler 
från mätning av nöjd-kund-index inom bygglovverksam-
heten visar fortfarande på ett stort behov av utveckling, 

främst gällande företagsärenden. En förhoppning är att de 
omfattande åtgärder som har genomförts under året ska få 
större genomslag under 2019.

Vallentuna kommun har publicerat en e-tjänst för 
bygglovärenden. Det innebär att ansökan, handläggning 
och kommunikation kan ske helt digitalt och delvis  
automatiserat. Det gäller till exempel bygglov, marklov 
och rivningslov samt anmälan av ärenden som inte kräver 
lov, exempelvis eldstad eller Attefallshus.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten har förberett för 
byte av ärendehanteringssystem, vilket lägger grunden för 
att kunna utveckla e-tjänster och digital handläggning.

Kart- och mätverksamheten har förberett för en ny 
webbkarta med information för kommuninvånare och 
aktörer. Verksamheten har också arbetat för att utveckla  
digital geodata och stöttat arbetet med att göra kommunens 
översiktsplan och samtliga detaljplaner digitala. Arbetet 
beräknas bli klart under 2019.

Framtiden
Byggkonjunkturen bromsar in och bostadsbyggandet 
sjönk för flerbostadshus och småhus under 2018 jämfört 
med konjunkturtoppen 2017. Prognosen för 2019 är en 
fortsatt nedgång i bostadsbyggandet. Nämnden fortsätter 
det effektiviserings- och digitaliseringsarbete som har på-
gått under 2018 för utökade e-tjänster och automatisering 
av administration för att minska kostnaderna för verksam-
heten när intäkterna sviktar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Överförmyndarnämnden
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* Kommunala entreprenader är företag som helt ägs av andra juridiska personer och som utför kommunala tjänster. 
De nio företag från vilka kommunen köpt störst andel kommunala tjänster visas i fallande ordning. Köp av externa 
skolplatser visas inte eftersom de agerar efter tillstånd från Skolverket.

Kommunens nämnder

Kommunkoncernen Kommunala uppdragsföretag

Vallentuna kommuns samlade verksamhet

Kommunens koncernföretag Samägda företag utan
betydande inflytande

Kommunala entreprenader *

Kommunstyrelsen

Barn- och ungdomsnämnden

Utbildningsnämnden

Socialnämnden

Fritidsnämnden

Kulturnämnden

Miljö- och samhällsbyggnads- 
nämnden

Överförmyndarnämnden

Valnämnden

AB Össebyhus 100 %

Vallentuna Förvaltnings AB 100 %

Roslagsvatten AB 16,7 %

Söderhalls Renhållnings-
verk AB 5,0 %

Käppalaförbundet 4,8 %

Storstockholms brandförsvar 3,4 %

Norrvatten 3,1 %

Stockholmsregionens 
Försäkring AB 2,6 %

Vallentunavatten AB 1,0 %

AB Vårljus 0,6 %

Kommuninvest ekonomisk
 förening 0,2 %

Nytida Solhaga Sverige AB

Norlandia Care AB

Attendo Sverige AB

Ragn-Sells Kommunpartner AB

Billbag Aktiebolag

Svevia AB

Bräcke diakoni Vallentuna AB 
(Stångberga Omsorg)

AB Solskens Omsorg och Service

Frösunda Omsorg AB

Vallentuna kommuns samlade verksamhet
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Huvudrubrik

Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en 
helhetssyn på kommunens verksamhet och ekonomi samt 
åstadkomma en organisationsneutral redovisning. Det 
möjliggör bättre jämförbarhet mellan kommuner och skapar 
bättre förutsättningar för politiskt ansvarsutkrävande. Det 
handlar om att ge en bild av verksamheten oavsett om den 
bedrivs i egen regi eller utförs av interna eller externa bolag.

Kommunens samlade verksamhet
Kommunens samlade verksamhet består av kommunkon-
cernen och kommunala uppdragsföretag där kommunen 
har ett ekonomiskt engagemang, se bild sida 38. Det innebär 
att verksamhet köps av externa entreprenörer efter upp-
handling eller tillståndsgivning. Köp av externa skolplatser 
räknas inte in eftersom de externa entreprenörerna agerar 
efter tillstånd från Skolverket.

Den kommunala koncernen innehåller samtliga bolag och 
kommunalförbund där kommunen har minst 20 procents 
inflytande.

De kommunala uppdragsföretagen innehåller samägda 
företag där kommunen äger mindre än 20 procent och andra 
företag som utför kommunala tjänster, så kallade kommu-
nala entreprenader. En utförlig beskrivning finns i avsnittet 
om verksamhet i extern regi.

Kommunen har ett program för uppföljning av och insyn 
i verksamhet som utförs av privata utförare. Kommunens 
politiska mål ska vara vägledande i förfrågningsunderlag 
och vid utformning av valfrihetssystem. Vid avvikelse mot 
avtalet kontaktas leverantören och bristerna dokumenteras.

Kommunkoncernen
I kommunkoncernen Vallentuna ingår de helägda dotter-
bolagen AB Össebyhus och Vallentuna Förvaltnings AB. 
Det har inte varit några förändringar i den kommunala 
koncernen under året. Vallentuna Förvaltnings AB är 
vilande. Inga anställda finns i bolagen.

Koncernens siffror redovisas i särskilda kolumner i 
resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. En 
samlad bild av de koncerninterna förhållandena visas i not 
23. Koncernbolagens kostnader utgör 0,3 procent av kon-
cernens kostnader och 3,1 procent av balansomslutningen 
varför bolagens resultat har liten effekt och risk i koncernen. 
Det gör att den förväntade utvecklingen för kommunen 
även gäller för koncernen, se avsnitt finansiell analys.

Koncernen gjorde ett positivt resultat med 34,0 miljoner 
kronor, samma resultat som i kommunen. Föregående 
års resultat i kommunkoncernen var negativt med 338,1 
miljoner kronor. Resultatet 2017 bestod till största delen 
av avtalet om Roslagsbanans förlängning till city på 409,2 
miljoner kronor.

Koncernens investeringar i materiella anläggningar var 
335,5 miljoner kronor, jämfört med föregående år 308,3 
miljoner kronor. Dotterbolaget AB Össebyhus har investerat 
för 5,4 miljoner kronor i år. AB Össebyhus använder  
kommunal borgen för sina lån och betalar för det en  
borgensavgift. Under 2018 har bolaget utökat sina lån  
med sju miljoner kronor. Koncernens soliditet uppgick 
till 10 procent, inklusive kommunens pensionsåtagande, 
vilket är samma i kommunen.

KommunForskning i Västsverige har gjort en koncern-
analys för år 2017 där Vallentuna kommunkoncern jämförs 
med kommunkoncerner i Stockholms län. Analysen bygger 
på de fyra nyckeltalen soliditet, kassalikviditet, resultat 
och intäktsfinansieringsgrad av investeringar. KFi skriver 
i sin rapport att ”Vallentuna kommunkoncerns finansiella 
utveckling mellan 2015 och 2017 resulterade i en försvagad 
finansiell profil. Detta innebär, jämfört med snittet i länet, 
att Vallentuna vid utgången av 2017 hade ett svagare ut-
gångsläge än under 2015”.

Sammanställd redovisning



Huvudrubrik

40

AB Össebyhus
Ändamålet med AB Össebyhus verksamhet är ”att med 
iakttagande av kommunal likställighetsprincip främja 
bostadsförsörjningen i kommunen”.

Bolaget äger och förvaltar hyreslägenheter och lokaler i 
kommunen. Fastighetsbeståndet omfattar 96 lägenheter 
fördelade på sex byggnader. Den totala lägenhets- och 
lokalytan är 6 212 kvadratmeter.

Årets omsättning uppgick till 8,3 miljoner kronor och 
årets vinst till 0,0 miljoner kronor. Under året har det 
utförts fönsterbyten i 63 lägenheter och 18 lägenheter har 
fått nya balkonger. Fiber har dragits in i många av lägen-
heterna och en föreningslokal har fått ny rumsplanering 
och byggts om. I några lägenheter har även ytskiktsrenove-
ringar skett.

AB Össebyhus delade ut 13 590 kronor till Vallentuna 
kommun under året. Balansomslutningen var 82,2 miljoner 
kronor den 31 december 2018.

AB Össebyhus mål är, enligt ägardirektivet, att sträva 
efter:
• en soliditet om cirka 10 procent samt
• en avkastningsnivå på eget kapital om cirka 15 procent 

per år.
Soliditeten var 35 procent vid årets slut och det blev 

ingen avkastning på eget kapital. Därför är målen bara 
delvis uppnådda.

Vallentuna kommun sköter den tekniska och adminis-
trativa förvaltningen åt AB Össebyhus.

För mer information om AB Össebyhus, se bolagets egen 
årsredovisning.

Avfallskollektivet
Avfallsverksamheten ansvarar för att samla in hushålls-
avfall från hushåll och verksamheter i kommunen. Avfallet  
samlas in med hjälp av två upphandlade entreprenörer, 
Ragn-Sells Kommunpartner AB och SUEZ Recycling AB. 
Allt avfall som samlas in i Vallentuna överlämnas till kom-
munens delägda avfallsbolag Söderhalls Renhållningsverk 
AB (SÖRAB) som ansvarar för behandlingen av avfallet och 
driften på återvinningscentralen Löt. Avfallsverksamheten 
är en resultatenhet och verksamheten finansieras helt med 
intäkter från renhållningsavgifter.

Årets taxor och avgifter uppgick till 24,6 miljoner kronor 
och årets underskott till 0,7 miljoner kronor, se figur 30. 
Avfallshanteringen omfattas av kommunallagens självkost-
nadsprincip som innebär att kommunen inte får ta ut högre 
avgifter än de verkliga kostnaderna för verksamheten. Det 
gör att det sparade överskottet inte tillfaller kommunen 
utan ska återföras till kollektivet. Under 2019 kommer av-
fallstaxan att behöva höjas, bland annat för ökade entrepre-
nadspriser samt SÖRAB:s högre behandlingspriser.

Figur 30. Avfallskollektivet

Belopp i mnkr 2018 2017

Taxor och avgifter 24,6 24,2

Årets resultat -0,7 -0,2

Sparat överskott 0,6 1,4

Figur 29. AB Össebyhus

Belopp i mnkr 2018 2017

Omsättning 8,3 9,0

Årets resultat 0,0 1,0

Balansomslutning 82,2 77,2

Investeringar 5,4 6,1

Soliditet 35 % 37 %

Avkastning på eget kapital 0 % 4 %

sammanställd redovisning
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Huvudrubrik Rapporter

Resultaträkning

Belopp i mnkr Not Koncern 
utfall 2018

Koncern 
utfall 2017

Kommun 
budget 2018

Kommun 
utfall 2018

Kommun 
utfall 2017

Verksamhetens intäkter 1, 8 392,1 402,9 363,9 385,7 395,5

Verksamhetens kostnader                     2, 8 -2 045,0 -2 429,1 -2 021,7 -2 041,0 -2 425,3

Avskrivningar 3 -73,1 -68,7 -74,9 -71,5 -67,2

Verksamhetens nettokostnader -1 725,9 -2 094,9 -1 732,7 -1 726,8 -2 097,0

Skatteintäkter 4 1 590,8 1 543,9 1 598,6 1 590,8 1 543,9

Generella statsbidrag och utjämning 5 189,1 172,8 178,5 189,1 172,8

Finansiella intäkter          6, 8 2,0 67,4 0,5 2,1 67,5

Finansiella kostnader 7, 8 -21,9 -27,3 -22,1 -21,2 -26,4

Årets resultat 34,0 -338,1 22,7 34,0 -339,2

 Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 23.
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Kassaflödesanalys

rapporter

Belopp i mnkr Not Koncern 
utfall 2018

Koncern 
utfall 2017

Kommun 
budget 2018

Kommun 
utfall 2018

Kommun 
utfall 2017

Inbetalda skatter, generella statsbidrag och utjämning 1 790,7 1 739,6 1 777,0 1 790,7 1 739,6

Inbetalning från kunder 192,9 176,7 199,9 186,4 169,3

Inbetalning bidrag 157,4 183,8 164,0 157,4 183,8

Utbetalda personalkostnader -991,6 -951,9 -968,2 -991,4 -951,7

Utbetalning bidrag -47,4 -44,0 -33,1 -47,4 -44,0

Utbetalning till leverantörer -953,5 -1 030,5 -1 028,6 -939,1 -1 030,1

Erhållen ränta och utdelningar 2,0 67,4 0,5 2,1 67,5

Betald ränta och utdelning -22,0 -27,5 -22,1 -21,3 -26,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 128,4 113,5 89,3 137,5 107,7

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar 9, 10 -335,5 -308,3 -453,1 -330,1 -302,2

Gatukostnadsersättning till materiella anläggningstillgångar 18 8,6 3,0 12,9 8,6 3,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8 2,9 0,1 0,0 2,9 0,1

Försäljning av tomter inom exploatering 8 14,7 0,0 0,0 14,7 0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar 11 0,0 -5,1 0,0 0,0 -5,1

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 8 0,0 64,8 0,0 0,0 64,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten -309,4 -245,6 -440,2 -304,0 -239,5

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 18, 19 242,0 330,0 371,9 235,0 330,0

Amortering av lån 18, 19 -50,0 -250,0 0,0 -50,0 -250,0

Ökning (-) av långfristiga fordringar 11 0,0 0,0 -21,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 192,0 80,0 350,9 185,0 80,0

Årets kassaflöde 11,0 -52,0 0,0 18,5 -51,8

Likvida medel vid årets början 80,3 132,3 45,4 72,8 124,7

Likvida medel vid årets slut 91,3 80,3 45,4 91,3 72,8

Förändring i likvida medel 11,0 -52,0 0,0 18,5 -51,8

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 23.
Inga väsentliga händelser som avviker från det normala har skett under året. Jämförelsestörande poster se not 8. 
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Belopp i mnkr Not Koncern 2018 Koncern 2017 Kommun 2018 Kommun 2017

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

     Mark,byggnader och tekniska anläggningar 9 2 211,4 1 950,2 2 138,8 1 881,5

     Maskiner och inventarier 10 41,3 41,7 40,6 41,0

Finansiella anläggningstillgångar 11 118,9 118,9 119,5 119,5

Summa anläggningstillgångar 2 371,6 2 110,8 2 298,9 2 042,0

Omsättningtillgångar

Exploateringsfastigheter och lager 12 69,8 48,9 69,8 48,9

Kortfristiga fordringar 13 127,8 136,6 127,8 137,2

Kassa, bank 14 91,3 80,3 91,3 72,8

Summa omsättningtillgångar 288,9 265,8 288,9 258,9

Summa tillgångar 2 660,5 2 376,6 2 587,8 2 300,8

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Årets resultat 34,0 -338,1 34,0 -339,2

Övrigt eget kapital 716,0 1 058,1 687,7 1 031,0

Summa eget kapital 15 750,1 720,1 721,8 691,8

varav pensionsreserv 15 71,7 71,7

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 208,6 190,7 208,6 190,7

Andra avsättningar 17 417,6 409,2 417,6 409,2

Summa avsättningar 626,2 600,0 626,2 600,0

Skulder

Långfristiga skulder 18 607,2 562,9 562,8 519,5

Kortfristiga skulder 19 676,9 493,6 677,1 489,6

Summa skulder 1 284,2 1 056,6 1 239,9 1 009,1

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 660,5 2 376,6 2 587,8 2 300,8

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits

bland skulderna eller avsättningarna 20 473,0 488,9 473,0 488,9

Övriga ansvarsförbindelser 21 367,1 361,5 367,1 361,5

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 23.

Balansräkning
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Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Budget 2018 Kommun 2018 Kommun 2017

Varor 22,3 22,5 14,3 15,8 15,1
Taxor och avgifter 100,6 95,9 93,3 100,6 95,9
Hyror och arrenden 67,5 63,7 63,9 67,5 63,7
Bidrag 141,1 183,8 164,0 141,1 183,8
Såld verksamhet och andra tjänster 39,9 36,2 28,4 39,9 36,2
Jämförelsestörande poster, se not 8 20,7 0,8 20,7 0,8
Summa 392,1 402,9 363,9 385,7 395,5

Not 2. Verksamhetens kostnader  

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Budget 2018 Kommun 2018 Kommun 2017

Personal 975,0 960,0 978,1 974,8 959,8
Varor 96,0 92,9 92,4 95,8 92,7
Köp av huvudverksamhet 710,3 722,2 714,1 710,3 722,2
Övriga tjänster 150,4 160,1 137,6 146,7 156,7
Bidrag 49,2 44,0 33,1 49,2 44,0
Hyror 59,5 54,2 66,5 59,5 54,2
Jämförelsestörande poster, se not 8 4,7 395,7 4,7 395,7
Summa 2 045,0 2 429,1 2 021,7 2 041,0 2 425,3

Not 3. Avskrivningar

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Budget 2018 Kommun 2018 Kommun 2017

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 62,9 58,1 63,9 61,4 56,7
Maskiner och inventarier 10,1 10,6 11,0 10,1 10,5
Summa 73,1 68,7 74,9 71,5 67,2

För uppgift om avskrivningstider, se kapitel redovisningsprinciper.

Not 4. Skatteintäkter 

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Budget 2018 Kommun 2018 Kommun 2017

Preliminär kommunalskatt 1 597,6 1 548,9 1 598,6 1 597,6 1 548,9
Preliminär slutavräkning innevarande år -2,0 -8,6 -2,0 -8,6
Slutavräkningsdifferens föregående år -4,8 3,7 -4,8 3,7
Summa 1 590,8 1 543,9 1 598,6 1 590,8 1 543,9

Not 5. Generella statsbidrag och utjämning

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Budget 2018 Kommun 2018 Kommun 2017

Inkomstutjämning 23,5 24,1 24,8 23,5 24,1
Regleringsavgift/Regleringsbidrag 5,2 -0,3 -6,1 5,2 -0,3
Kostnadsutjämning 58,2 58,5 59,2 58,2 58,5
LSS-utjämning 33,2 20,4 33,8 33,2 20,4
Kommunal fastighetsavgift föregående år 0,0 -0,2 0,0 -0,2
Kommunal fastighetsavgift innevarande år 60,9 57,3 61,6 60,9 57,3
Övrigt generellt bidrag flyktingstöd 6,4 5,0 5,1 6,4 5,0
Övrigt generellt bidrag stimulera ökat byggande 1,6 7,9 1,6 7,9
Summa 189,1 172,8 178,5 189,1 172,8

Not 6. Finansiella intäkter

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Budget 2018 Kommun 2018 Kommun 2017

Aktieutdelning 1,9 2,9 0,3 1,9 2,9
Ränteintäkter 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2
Realisationsvinst aktier, jämförelsestörande 64,3 64,3
Summa 2,0 67,4 0,5 2,1 67,5

rapporter

Budget 2018 i not 1–8 avser kommunens värden, inte koncernens.
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Not 7. Finansiella kostnader

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Budget 2018 Kommun 2018 Kommun 2017

Räntekostnader 8,6 8,2 17,2 7,8 7,4
Ränta på pensionsavsättning 4,9 3,7 5,0 4,9 3,7
Omräkning KPI Roslagsbanans förlängning 8,4 15,2 8,4 15,2
Övriga finansiella kostnader 0,1 0,1 0,1 0,1
Summa 21,9 27,3 22,1 21,2 26,4

Not 8. Jämförelsestörande poster

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Budget 2018 Kommun 2018 Kommun 2017

Försäljning tomter inom exploatering 17,8 0,7 17,8 0,7
Realisationsvinster 2,9 0,1 2,9 0,1
Medfinansiering -394,0 -394,0
Kostnad såld tomt exploatering -3,1 -0,9 -3,1 -0,9
Realisationsförluster -1,6 -0,8 -1,6 -0,8
Realisationsvinst aktier 64,3 64,3
Summa 15,9 -330,6 15,9 -330,6

2017 var omräkning av KPI för Roslagsbanans förlängning en jämförelsestörande post, se not 7.

Not 9. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Kommun 2018 Kommun 2017

Verksamhetsfastigheter
IB anskaffningsvärde 1 634,3 1 606,3 1 634,3 1 606,3
Årets investering 149,4 34,1 149,4 34,1
Årets försäljning/utrangering -2,4 -6,1 -2,4 -6,1
UB anskaffningsvärde 1 781,3 1 634,3 1 781,3 1 634,3

IB ackumulerade avskrivningar -707,8 -667,5 -707,8 -667,5
Årets avskrivningar -47,3 -45,6 -47,3 -45,6
Årets försäljning/utrangering, avskrivningar 1,0 5,3 1,0 5,3
UB ackumulerade avskrivningar -754,1 -707,8 -754,1 -707,8
Summa 1 027,2 926,5 1 027,2 926,5

Publika fastigheter
IB anskaffningsvärde 454,7 351,2 454,7 351,2
Årets investering 24,3 103,5 24,3 103,5
UB anskaffningsvärde 478,9 454,7 478,9 454,7

IB ackumulerade avskrivningar -80,6 -70,1 -80,6 -70,1
Årets avskrivningar -13,4 -10,5 -13,4 -10,5
UB ackumulerade avskrivningar -94,1 -80,6 -94,1 -80,6
Summa 384,9 374,0 384,9 374,0

Fastigheter annan verksamhet
IB anskaffningsvärde 95,8 95,8 26,8 26,8
Årets investering 10,0
UB anskaffningsvärde 105,7 95,8 26,8 26,8

IB ackumulerade avskrivningar -21,0 -19,0 -12,0 -11,4
Årets avskrivningar -2,2 -2,1 -0,7 -0,7
UB ackumulerade avskrivningar -23,2 -21,0 -12,7 -12,0
Summa 82,5 74,7 14,1 14,8

Markreserv
IB anskaffningsvärde 181,5 181,5 178,8 178,8
Årets försäljning/utrangering -0,2 -0,2
UB anskaffningsvärde 181,3 181,5 178,6 178,8
Summa 181,3 181,5 178,6 178,8

Pågående investeringar ny-/till- och ombyggnad
IB anskaffningsvärde 393,4 249,6 387,3 243,5

Omklassificering till exploatering -15,2 -15,2
Årets nettoinvesteringar i verksamhetsfastigheter 148,3 222,5 148,3 222,5
Årets nettoinvesteringar i publika fastigheter -1,7 -63,5 -1,7 -63,5
Årets nettoinvesteringar i fastigheter annan verksamhet -4,5 6,1
Summa 535,5 399,5 533,9 387,3

Ackumulerat anskaffningsvärde 3 082,8 2 765,7 2 999,7 2 681,9
Ackumulerade avskrivningar -871,4 -809,5 -860,9 -800,4
Summa 2 211,4 1 956,3 2 138,8 1 881,5
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Not 10. Maskiner och inventarier

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Kommun 2018 Kommun 2017

IB anskaffningsvärde 158,8 152,7 157,7 151,6
Årets investering 7,1 6,3 7,1 6,3
Årets försäljning/utrangering -0,2 -0,2
UB anskaffningsvärde 165,8 158,8 164,8 157,7

IB ackumulerade avskrivningar -118,5 -108,1 -118,2 -107,9
Årets avskrivningar -10,1 -10,6 -10,1 -10,5
Årets försäljning/utrangering, avskrivningar 0,2 0,2
UB ackumulerade avskrivningar -128,7 -118,5 -128,3 -118,2
Summa 37,2 40,2 36,5 39,5

Pågående investeringar maskiner/inventarier
IB anskaffningsvärde 1,4 2,1 1,4 2,1
Årets nettoinvestering 2,7 -0,7 2,7 -0,7
Summa 4,1 1,4 4,1 1,4

Ackumulerat anskaffningsvärde 170,0 160,2 168,9 159,2
Ackumulerade avskrivningar -128,7 -118,5 -128,3 -118,2
Summa 41,3 41,7 40,6 41,0

Not 11. Finansiella anläggningstillgångar

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Kommun 2018 Kommun 2017

Aktier och andelar 29,3 29,3 29,9 29,9
Bostadsrätter 50,8 50,8 50,8 50,8
Långfristiga fordringar 38,8 38,8 38,8 38,8
Summa 118,9 118,9 119,5 119,5

Not 12. Exploateringsfastigheter och lager

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Kommun 2018 Kommun 2017

Industriexploatering 4,2 3,1 4,2 3,1
Bostadsexploatering 65,2 45,5 65,2 45,5
Lager 0,4 0,4 0,4 0,4
Summa 69,8 48,9 69,8 48,9

Not 13. Kortfristiga fordringar

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Kommun 2018 Kommun 2017

Kundfordringar 25,1 20,2 25,6 21,0
Ingående moms och momskompensation 17,1 23,2 17,1 23,2
Övriga statsbidrag 9,2 23,9 9,2 23,9
Fastighetsavgift 40,4 33,7 40,4 33,7
Upplupna skatteintäkter 0,2 0,0
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 35,8 35,6 35,5 35,3
Summa 127,8 136,6 127,8 137,2

Not 14. Kassa och bank

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Kommun 2018 Kommun 2017

Bank 91,3 80,3 91,3 72,8
Summa 91,3 80,3 91,3 72,8

Koncernen har en kontokredit på 110 miljoner kronor som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället.

rapporter
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Not 15. Eget kapital

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Kommun 2018 Kommun 2017

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 720,1 1 058,1 691,8 1 031,0
Rättelse felperiodiserat datorinköp år 2016 -4,0 -4,0
Årets resultat 34,0 -338,1 34,0 -339,2
Summa 750,1 720,1 721,8 691,8

I koncernen ingår obeskattade reserver med 78,0 % i eget kapital. Reserv till framtida pensionsutbetalningar ingår med 71,7 mnkr. För rättelse av fel, se kapitel redovisningsprinciper.

Not 16. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Kommun 2018 Kommun 2017

Specifikation – Avsatt till pensioner
Pensioner och liknande förpliktelser 167,4 152,8 167,4 152,8
Särskilda avtals- och visstidspensioner 0,5 0,7 0,5 0,7
Löneskatt 40,7 37,2 40,7 37,2
Summa avsatt till pensioner 208,6 190,7 208,6 190,7

Antal visstidsförordnanden
Politiker 1 2 1 2
Tjänstemän 1 1 1 1

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 190,7 172,0 190,7 172,0
Ränte- och basbeloppsuppräkning 4,9 3,7 4,9 3,7
Årets utbetalningar -5,3 -4,6 -5,3 -4,6
Intjänad förmånsbestämd ålderspension 14,4 15,2 14,4 15,2
Nya efterlevandepensioner 0,6 0,2 0,6 0,2
Nyintjänad PBF/PRF och OPF-KL -0,2 1,1 -0,2 1,1
Övrig post -0,2 -0,6 -0,2 -0,6
Förändring löneskatt 3,5 3,7 3,5 3,7
Summa avsatt till pensioner 208,5 190,7 208,5 190,7

Aktualiseringsgrad 97 % 95 % 97 % 95 %

Beräkningsgrund för pensioner framgår av kapitel redovisningsprinciper.

Not 17. Andra avsättningar

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Kommun 2018 Kommun 2017

Avsatt till Roslagsbanans förlängning 417,6 409,2 417,6 409,2
Summa andra avsättningar 417,6 409,2 417,6 409,2

Avsättning enligt avtal mellan stat, landsting och Vallentuna kommun om förlängning av Roslagsbanan till Stockholms Central. Vallentuna kommun ska betala 394 miljoner kronor, som årligen räknas 
upp med KPI, samt se till att 5 650 bostäder kan byggas fram till år 2035. Planerad projektstart är år 2026. Betalning ska göras under åren 2027-2033. En avgift kommer att tas ut vid markförsäljningar 
och i exploateringsavtal för att finansiera avtalet. Att betalningar och byggande inleds först om flera år skapar en viss osäkerhet om belopp och tidpunkt för infriandet. Vallentuna kommun har valt att inte 
reservera för den riskpremie på 36,0 miljoner kronor som ska betalas om inte alla bostäder byggs.

Not 18. Långfristiga skulder 

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Kommun 2018 Kommun 2017

Låneskulder, långfristig del 472,5 436,5 428,1 393,1
Långfristig skuld 2,5 2,5

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 9,9 9,9 9,9 9,9
Ackumulerade periodiserade investeringsbidrag -1,6 -1,3 -1,6 -1,3
Gatukostnadsersättning 140,8 132,2 140,8 132,2
Ackumulerad periodiserad gatukostnadsersättning -16,9 -14,5 -16,9 -14,5
Summa förutbetalda intäkter 132,2 126,4 132,2 126,4
Summa 607,2 562,9 562,8 519,5

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång.
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Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut (inklusive kortfristig del)

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Kommun 2018 Kommun 2017

Genomsnittlig ränta 1,0 % 1,3 % 0,9 % 1,3 %
Genomsnittlig räntebindningstid 2,2 år 2,7 år 2,1 år 2,6 år

Lån som förfaller inom
1 år 356,0 200,0 350,0 200,0
2-3 år 183,0 154,0 175,0 140,0
3-5 år 159,5 182,5 143,0 173,0
5 år-  130,0 100,0 110,1 80,1
Summa 828,5 636,5 778,1 593,1

Låneskuld per långivare
Kommuninvest 828,5 636,5 778,0 593,0
Koncernbolag 0,1 0,1
Summa 828,5 636,5 778,1 593,1

Not 19. Kortfristiga skulder

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Kommun 2018 Kommun 2017

Låneskulder, kortfristig del 356,0 200,0 350,0 200,0
Leverantörsskulder 115,6 112,9 115,0 112,5
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 15,5 13,9 15,4 13,8
Statsbidrag 5,8 4,1 5,8 4,1
Löner och övertidsersättning 12,7 6,0 12,7 6,0
Semesterlön 50,2 50,6 50,2 50,6
Sociala avgifter 26,9 26,2 26,9 26,2
Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension 29,7 31,3 29,7 31,3
Övriga upplupna kostnader 35,7 22,1 35,0 19,1
Förutbetalda skatteintäkter 13,5 11,6 13,5 11,6
Förutbetalda hyresintäkter 5,4 5,7 5,4 5,1
Förutbetalda exploateringsintäkter 7,7 6,4 7,0 6,4
Övrigt 2,2 2,9 10,4 2,9
Summa 676,9 493,6 677,1 489,6

Not 20. Ansvarsförbindelser, pensionsförpliktelser

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Kommun 2018 Kommun 2017

Ingående pensionsförpliktelse 488,9 500,7 488,9 500,7
Ränte- och basbeloppsuppräkning 11,1 11,3 11,1 11,3
Årets utbetalningar -21,3 -21,0 -21,3 -21,0
Nyintjänande -1,3 -0,2 -1,3 -0,2
Aktualisering 0,5 1,2 0,5 1,2
Övrig post -1,8 -0,9 -1,8 -0,9
Förändring löneskatt -3,1 -2,3 -3,1 -2,3
Utgående pensionsförpliktelse 473,0 488,9 473,0 488,9

Aktualiseringsgrad 97 % 95 % 97 % 95 %

Beräkningsgrund för pensioner framgår av kapitel redovisningsprinciper.

Not 21. Övriga ansvarsförbindelser

Belopp i mnkr Koncern 2018 Koncern 2017 Kommun 2018 Kommun 2017

Vallentunavatten AB 230,0 238,0 230,0 238,0
Käppalaförbundet 68,9 62,3 68,9 62,3
AB Össebyhus 50,5 43,5 50,5 43,5
Roslagsvatten AB 11,0 11,0 11,0 11,0
Föreningar 3,7 3,8 3,7 3,8
Särskilt anställningsavtal 2,9 2,7 2,9 2,7
Förlustansvar för egna hem 0,0 0,1 0,0 0,1
Summa 367,1 361,5 367,1 361,5

Vallentuna kommun har i augusti 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner 
och landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. 
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken 
på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vallentuna kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404,8 miljarder kronor och totala tillgångar till 406,3 miljarder kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1,1 miljarder kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1,1 miljarder kronor.

rapporter
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Not 22. Operationell leasing

Belopp i mnkr Kommun 2018 Kommun 2017

Erlagda leasingavgifter för
maskiner och fordon 0,0 0,3
lokaler 28,2 25,7
Summa 28,3 26,1

Prognos leasingavgifter
inom ett år 27,7 26,0
senare än ett år men inom fem år 74,6 70,5

senare än fem år 8,1 11,1

 
Not 23. Koncerninterna förhållanden 

Belopp i mnkr Ägd andel Utdelning Försäljning Kort fordran/skuld

Given Mottagen Intäkt Kostnad Kund Leverantör
Kommunen 1,8 9,0
AB Össebyhus 100 % 1,8 9,0
Vallentuna förvaltnings AB 100 %

Belopp i mnkr Ägd andel Lån Räntor och borgensavgifter Borgen
Givare Mottagare Intäkt Kostnad Givare Mottagare

Kommunen 0,1 0,1 50,5
AB Össebyhus 100 % 0,1 50,5
Vallentuna förvaltnings AB 100 % 0,1



50

Driftredovisning

Nämndernas budget och prognoser

Nämnd 2018 2017

 Budget 
netto

Bokslut Avvikelse 
nettoBelopp i mnkr intäkt kostnad netto

Kommunstyrelsen 177,5 326,4 486,8 160,4 17,1 151,5

Barn- och ungdomsnämnden 146,0 555,7 697,8 142,1 3,9 149,3

Skolpeng 622,3 81,6 701,1 619,5 2,8 604,6

Utbildningsnämnden 32,2 53,1 84,0 30,9 1,3 31,3

Gymnasieskolpeng 134,7 5,0 141,7 136,6 -1,9 126,9

Socialnämnden 509,5 96,0 636,7 540,7 -31,2 521,3

Fritidsnämnden 53,8 5,8 58,9 53,1 0,7 50,9

Kulturnämnden 44,3 5,4 49,1 43,7 0,6 43,4

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 12,8 14,0 27,6 13,6 -0,8 13,1

Överförmyndarnämnden 2,9 0,2 2,1 1,9 1,0 2,7

Nämndernas nettokostnader 1 735,9 1 143,1 2 885,7 1 742,6 -6,7 1 694,9

Kapitalkostnader -111,5 -112,4 -112,4 0,9 -99,4

Pålägg personalomkostnader -276,3 -265,1 -265,1 -11,2 -255,2

Sociala avgifter och pensionsavsättningar 276,3 261,2 261,2 15,1 261,4

Pensionsutbetalningar 33,4 33,9 33,9 -0,6 32,5

Övriga intäkter och kostnader 21,7 16,9 -4,9 4,9 395,5

Summa finansieringsenheten -78,1 21,7 -65,5 -87,2 9,1 334,9

Verksamhetens nettokostnad exkl avskrivningar 1 657,8 1 164,9 2 820,2 1 655,3 2,5 2 029,7

Nämnd 2018

Belopp i mnkr
Budget Prognos 

februari
Prognos            

april
Prognos          

juni
Prognos   
augusti

Prognos  
oktober

Utfall

Kommunstyrelsen 173,0 170,1 164,5 165,9 166,3 166,3 160,4

Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter 4,5 1,0

Barn- och ungdomsnämnden 146,0 146,8 146,8 146,0 144,0 144,0 142,1

Skolpeng 622,3 622,3 624,2 622,3 622,3 622,3 619,5

Utbildningsnämnden 32,2 32,4 32,4 31,2 31,2 31,2 30,9

Gymnasieskolpeng 134,7 134,7 136,7 135,7 135,7 135,7 136,6

Socialnämnden 509,5 535,8 538,5 541,7 537,0 537,0 540,7

Fritidsnämnden 53,8 53,8 53,8 53,8 53,1 53,1 53,1

Kulturnämnden 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 43,7

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 12,8 13,3 13,3 12,8 12,8 12,8 13,6

Överförmyndarnämnden 2,9 2,9 2,9 2,9 2,4 2,4 1,9

Nämndernas nettokostnader 1 735,9 1 757,4 1 757,4 1 756,6 1 749,1 1 749,1 1 742,6

Kolumnen budget innehåller budgetvärden enligt kommunplan 2018-2020 och ombudgeteringar.     
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Investering
Tabellen visar investeringar per nämnd. Projekt där årets utfall är större än en miljon kronor specificeras.

2018 Projekt som sträcker sig över flera år

Belopp i mnkr
Total projekt-

budget
Utfall t.o.m.  

år 2017
Beräknad 

totalsumma
Klar år

Kommunstyrelsen 197,8 90,3

Underhåll av förskolor, skolor och särskilt 
boende

48,5 47,7

Utbyte kvicksilverbelysning 1,2 1,5 15,0 15,3 15,3 2018

Underhåll ishallar 8,0 8,6 27,3 19,1 27,3 2019

Trafikinvesteringar 14,9 8,5

Energisparåtgärder 3,0 4,0

Återuppbyggnad Väsby kvarn 3,2 3,3 4,0 2019

Trafiksäkerhetsåtgärder 4,0 3,0

Årliga investeringsanslag 4,0 2,5

Underhåll beläggning vägar 3,0 1,9

IT-utrustning 3,0 1,9

Åtgärder lekplatser 1,8 1,3

Infrastruktur Åby ängar 5,0 1,2 56,3 43,2 56,3 2021

Cykelnätet 2,0 1,0

Barn- och ungdomsnämnden 321,0 232,9

Hagaskolan 251,4 181,9 439,1 331,6 410,0 2019

Ny förskola i Ormsta 24,7 29,4 52,0 47,8 50,5 2019

Lovisedalsskolan tillbyggnad matsal 9,3 7,2 10,0 8,0 8,5 2018

Gustav Vasaskolans förskola kapacitetsökning 8,1 6,4 8,5 6,9 8,5 2019

Årliga investeringsanslag 5,0 4,6

Olympiaskolan 4,0 1,2 44,6 41,8 42,6 2019

Utbildningsnämnden 0,5 0,5

Socialnämnden 7,5 0,2

Fritidsnämnden 25,2 4,4

Konstgräs Össeby idrottsplats 3,2 1,4 12,1 7,2 12,1 2026

Kulturnämnden 0,5

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 3,0 1,8

Summa 555,4 330,1

Projekt som sträcker sig över flera år har förutom årets budget och årets utfall även en totalprojektbudget, ett ackumulerat värde för utfall till och med år 2018, en ny beräknad totalsumma samt 
uppgift om det år projektet beräknas bli färdigställt. Budgetvärdena är hämtade ur kommunplan för 2018-2020.     
 

Årets budget Årets utfall
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Exploatering
Tabellen visar exploatering per område. Projekt där årets utfall är större än en miljon kronor specificeras.   
 Inkomster (+) / utgifter (-) netto 

i balansräkningen
Vinst (+) / förlust (-) 
i resultat räkningen

2018 2018

Belopp i mnkr
Årets budget Årets utfall Utfall t.o.m. 

år 2018
Årets utfall

Bostadsexploatering

Centrala delen av Vallentuna tätort 4,4 -1,9 0,5 -0,6

Gärdesvägen 3,1 2,9 1,3 -0,3

Norra delen av Vallentuna tätort 10,8 2,1 -28,6 0,1

Åbyholm -9,5 -2,2 -7,7

Ormsta-Stensta -4,7 -2,1 -4,5

Haga 3 11,4 5,7 -16,1 0,3

Södra delen av Vallentuna tätort 134,6 -9,6 -61,0

Bällsta-Björnboda 2,1 -1,1 -2,8

Nyborg -2,3 -1,8 -8,6

Kristineberg 136,3 -8,2 -20,8

Tingvalla -1,5 1,8 -27,8

Lindholmen, Markim-Orkesta, Frösunda 0,3 -0,5 -1,1

Östra Vallentuna och Kårsta -2,3 -3,8 -10,4

Kårsta-Rickeby -2,3 -3,5 -8,8

Industriexploatering 11,9 10,7 -3,2 13,9

Västra Rosendal 12,6 13,2 14,5 14,5

Okvista -0,5 -1,5 -3,6

Summa 160,1 -3,1 -91,1 13,4

Budgetvärden är tagna ur kommunplan för 2018-2020.
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt lagen om kommunal 
redovisning och rekommendationer från Rådet för kom-
munal redovisning (RKR) vilket bland annat innebär att:
• intäkter redovisas när det är sannolikt att de ekonomiska 

tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och 
att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,

• fordringar har tagits upp till de belopp varmed de 
beräknas inflyta,

• tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffnings-
värde,

• periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 
enligt god redovisningssed samt

• värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för 
post till det lägsta av verkligt värde och anskaffnings-
värde.

Förändrade redovisningsprinciper  
och rättelse av fel
Den 1 januari 2019 träder lag om kommunal bokföring och 
redovisning i kraft. RKR har publicerat 14 nya och anpas-
sade rekommendationer inför den nya lagen. Ingen rekom-
mendation förändrar redovisningsprinciperna för 2018.
Datorutrustning för 4,0 miljoner kronor köptes år 2016 
och periodiserades felaktigt på flera år framåt. En rättning 
har gjorts mot eget kapital och jämförelsesiffror för 2016 är 
justerade.

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och 
kommunalförbund där kommunen har minst 20 procent 
inflytande. Den sammanställda redovisningen har upp-
rättats enligt förvärvsmetoden. Inga förändringar har  
skett under året i kommunkoncernens sammansättning. 
Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår 
av bild på sidan 38.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas i not till respek-
tive post i resultaträkning och/eller i kassaflödesrapport 
när dessa förekommer. Som jämförelsestörande betraktas 
poster som är sällan förekommande och överstiger en  
miljon kronor. Dessutom redovisas kommunens realisa-
tionsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader 
och intäkter vid tomtförsäljning i samband med mark-
exploatering som jämförelsestörande. Jämförelsestörande 
poster framgår av not 8.

Intäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras 
på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommenda-
tion RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande publicerade 

SKL en ny prognos i februari 2019. Prognosen i februari 
visar inte på någon avvikelse jämfört med december- 
prognosen.

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar 
tas upp som förutbetalda intäkter och redovisas bland 
långfristiga skulder. De periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod.

Kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för 
den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning, 
det vill säga lika stora nominella belopp varje år, baserat 
på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. 
På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten 
görs inga avskrivningar. I kommunen tillämpas normalt 
avskrivningstiderna tre, fem eller tio år för maskiner och 
inventarier. Byggnader är uppdelade i komponenter med 
en avskrivningstid på mellan 10 och 60 år. Avskrivningen 
påbörjas när tillgången tas i bruk. En samlad bedömning av 
nyttjandeperiod för respektive tillgångstyp görs.

Kommunen är färdig med införandet av komponent- 
avskrivning. Publika fastigheter blev klara 2015 och 
verksamhetsfastigheterna 2017. Anläggningar som fanns 
i registret och hade ett värde över fem miljoner kronor vid 
införandet har delats upp i komponenter

Internt upparbetade immateriella tillgångar för egenut-
vecklade program har utrangerats 2018 på grund av att de 
inte är avskiljbara och säljbara.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en nyttjandeperiod på minst tre år klassificeras som 
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde är 50 000 kronor 
och gäller som gemensam gräns för materiella och imma-
teriella tillgångar samt för finansiella leasingavtal.

Kommunen tillämpar huvudmetoden så lånekostnader 
ingår inte i investeringars anskaffningsvärde.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kom-
munen är beräknade enligt den så kallade RIPS17-modellen. 
För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från 
förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget 
annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samord-
ning kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt 
till särskild avtalspension redovisas som en avsättning 
när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. 
Avtal som inte har lösts ut redovisas som en ansvarsför-
bindelse.
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LEVANDE KOLUMTITELRevisionsberättelse

Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas 
verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i AB 
Össebyhus, Vallentuna Förvaltnings AB, Roslagsvatten 
AB och Vallentunavatten AB även verksamheten i dessa 
företag under år 2018.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern 
kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten 
bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de  
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens 
revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfatt-
ning och inriktning samt givit de resultat som redovisas 
i bilagan ”Revisorernas verksamhetsberättelse för 2018” 
och övriga till berättelsen bifogade bilagor.

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 34 mnkr. 
Balanskravsresultatet är 31,1 mnkr och uppfyller därmed 
kommunallagens krav på ekonomi i balans och kommun-
fullmäktiges finansiella mål. Nämnderna redovisar  
sammantaget ett underskott mot budget om 6,7 mnkr. 
Budget-överskottet för kommunen som helhet förklaras 
bland annat av exploateringsvinster (+ 14,7 mnkr) och 
minskade räntekostnader (+ 9,3 mnkr).

Den i särklass största avvikelsen är socialnämndens  
underskott med 31,2 mnkr. Socialnämndens stora under-
skott balanseras till stor del upp av ett överskott på 17,1 
mnkr för kommunstyrelsen. 

Kommunens socialnämnd är skyldig att rapportera till 
IVO om beviljat bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS 
inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden  
ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. Samtidigt med  
rapporteringen till IVO ska beslutet sändas till Kommun-
fullmäktige och revisorerna för kännedom.

Revisionen har löpande fått sådan information. Antalet 
icke verkställda beslut har fortsatt varit relativt högt. Vid 
utgången av fjärde kvartalet 2018 var läget följande. Social-
förvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt  
4 kap. 1 § SoL och sjutton (17) icke verkställda beslut enligt 
9 § punkterna 2–10 LSS.

Anledningen till att beslut inte kunnat verkställas är 
enligt förvaltning och nämnd i huvudsak resursbrist samt 
att flera av de som fått positivt besked inte velat utnyttja 
erbjudandet.

Om beviljade insatser inte verkställs inom tre månader 
kan konsekvenserna bli att kommunen kan åläggas att 
betala vite. Revisionen kommer uppmärksamt att följa 
utvecklingen.

Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömningar:
• Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen och 

nämnderna i Vallentuna kommun bedrivit verksam-
heten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk  
synpunkt tillfredsställande sätt. 

• Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är  
rättvisande.

• Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna 
kontroll sammantaget i stort sett varit tillräcklig.  
Vi delar kommunstyrelsens bedömning att intern-
kontrollen kan utvecklas och förbättras.

• Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet.

• Vi bedömer, utifrån årsredovisningen, att resultatet 
är delvis förenligt med fullmäktiges övergripande 
verksamhetsmål.

Ansvarsfrihet och årsredovisning
Vi tillstyrker
• att fullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga 

nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet.

• att fullmäktige godkänner kommunens årsredovis-
ning. Den är upprättad i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och enligt god redovisningssed.

Vallentuna 2019-04-09

Staffan Modig   Hans Strandin    Britt-Marie Heidmark 

Åke Eriksson   Margareta Lundberg  Claes-Robert von Post



Ordförande

Parisa Liljestrand (M)
Kommunstyrelsens 
ordförande

Ray Idermark (M)
Kommunfullmäktiges 
ordförande

Johan Skog (M)
Barn- och ungdoms-
nämndens ordförande

Lars Carlsson (C)
Fritidsnämndens 
ordförande 

Lovisa Kronsporre (C)
Kulturnämndens
ordförande

Staffan Modig (L) 
Revisionens  
ordförande

Stig Alexandersson 
(M) Överförmyndar-
nämndens ordförande

Lars-Bertil Ohlsson 
(KD) Valnämndens
ordförande

Ylva Mozis (L) 
Miljö- och samhälls-
byggnadsnämndens 
ordförande

Torbjörn Einarsson (C)
Socialnämndens 
ordförande

Gunnel Orselius-Dahl 
(L) Utbildnings- 
nämndens ordförande 
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tuna torg 1 · 186 86 vallentuna 
tfn 08-587 850 00
kommun@vallentuna.se
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