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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Det ekonomiska utfallet per april 
Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 20,1 miljoner kronor. Bokfört resultat mot-
svarande period föregående år var 25,3 miljoner kronor. 

Årsprognos för 2016 
Prognosen för kommunen som helhet är ett positivt resultat på 34,5 miljoner kronor. Kommunens 
balanskravsresultat efter avdrag av realisationsvinster beräknas bli 34,5 miljoner kronor. 

Budget för året innehåller ett positivt resultat på knappt 18,1 miljoner kronor enligt kommunplan 
2016-2018. Prognosen för 2016 ligger således knappt 16,5 miljoner kronor bättre än budget. Över-
skottet beror främst på nämnderna som tillsammans prognosticerar ett överskott på 20,5 miljoner 
kronor. Socialnämnden visar ett överskott på 14,0 miljoner kronor, främst inom individ- och famil-
jeomsorg, och kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott på 3,9 miljoner kronor främst bero-
ende på överskott för verksamheten väghållning och dess införande av komponentavskrivningar. 

Prognosen för Vallentuna kommun är osäker på grund av kostnader för bokade paviljonger i väntan 
på uppställning. 

Resultaträkning 

Verksamhetsblock  
(tkr) 

Budget 2016 
Bokfört     

perioden 
Prognos 2016 

Prognosavvikelse 
mot budget 

Bokslut 2015 

Verksamhetens 
intäkter (+) 

329 645 87 886 351 502 21 857 355 443 

Verksamhetens 
kostnader (-) 

-1 881 455 -594 015 -1 897 199 -15 744 -1 788 009 

Avskrivningar -66 608 -20 796 -62 205 4 403 -62 449 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-1 618 418 -526 925 -1 607 902 10 516 -1 495 015 

Skatteintäkter 1 473 704 494 112 1 479 782 6 078 1 388 555 

Gen.statsbidrag 
och utjämning 

178 313 56 792 173 618 -4 695 167 271 

Finansiella intäk-
ter 

447 28 470 23 3 713 

Finansiella kost-
nader 

-15 967 -3 870 -11 432 4 535 -13 630 

Periodens resultat 
(förändring av 
eget kapital) 

18 080 20 138 34 536 16 456 50 893 

Avgår realisations-
vinster 

0 0 0 0 -21 653 

Periodens resultat 
enl. balanskravet 

18 080 20 138 34 536 16 456 29 240 
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Kommentarer till avvikelse resultaträkning 

Det bokförda resultatet är positivt för perioden januari till april med ett överskott på 20,1 miljoner 
kronor. Prognosen för helåret 2016 är positiv och visar ett resultat på 34,5 miljoner kronor vid årets 
slut. Det innebär en avvikelse på 16,5 miljoner kronor högre än budget. 

Verksamhetens nettokostnader innehåller nämndernas kostnader och intäkter, interna poster samt 
avskrivningar. Nämnderna visar en positiv prognos om 20,5 miljoner kronor. 

Kostnader för sanering och rivning av Ormstaskolan beräknas belasta resultatet med 10 miljoner 
kronor. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar med 1,4 miljoner kronor. Prognosen base-
ras på nya uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och omfattar bland annat ett 
nytt skatteunderlag. 

Finansiella kostnader är 4,5 miljoner kronor lägre än budget och det beror på både lägre räntesatser 
och lägre inlåning. 
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Driftredovisning 

Driftredovisning nämndernas verksamheter 

Nämnd belopp (tkr) 
Budget 

2016 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2016 

Prognos-
avvikelse 

mot budget 

Bokslut 
2015 

Kommunstyrelsen 158 653 48 154 30 % 155 353 3 300 147 018 

KS OF 4 470 0 0 % 3 870 600 0 

Överförmyndarnämnden 2 750 1 310 48 % 2 750 0 2 416 

Miljö- och Samhälls-
byggnadsnämnden 

11 129 3 943 35 % 11 129 0 9 917 

Fritidsnämnden 49 609 16 899 34 % 49 579 30 46 134 

Kulturnämnden 42 037 13 640 32 % 42 007 30 40 181 

Barn- och ungdoms-
nämnden 

143 530 43 457 30 % 142 530 1 000 132 444 

Skolpeng 588 221 194 165 33 % 587 571 650 556 961 

Utbildningsnämnden 30 174 8 115 27 % 29 274 900 29 150 

Gymnasiepeng 121 001 42 179 35 % 121 001 0 120 577 

Socialnämnden 466 898 152 442 33 % 452 940 13 958 428 068 

Summa nämnder 1 618 472 524 305 32 % 1 598 004 20 468 1 512 864 

Interna poster, övrigt -66 663 -18 176 27 % -52 307 -14 356 -80 298 

Nämndernas nettokost-
nader exkl.avskrivningar 

1 551 809 506 129 33 % 1 545 697 6 112 1 432 566 

Förtydligande av kolumnen "Prognosavvikelse mot budget". Ett positivt värde (+) = Bättre, kostnaderna 
har minskat enligt prognosen. Ett negativt värde (-) = Sämre, kostnaderna har ökat enligt prognosen. 

Kommentarer till avvikelse driftsredovisning 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens verksamheter omfattar kommunledningskontoret, räddningstjänst, samhälls-
byggnadsförvaltningen och resultatenheterna TunaFastigheter samt avfallshantering. Prognosen 
visar ett överskott på 3,9 miljoner kronor. Den samlade helårsprognosen för kommunledningskon-
torets verksamheter inklusive kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter (KSOF) är enligt 
budget. Prognosen är beräknad på att överskottet inom räddningstjänst samt överskottet inom 
KSOF budget får täcka underskottet inom verksamheten arbetsmarknadsavdelningen (AMA). AMA 
prognostiserar ett underskott på grund av att ett stort antal ungdomar har sökt sommarjobb. Reste-
rande del av KSOF budget beräknas nyttjas under året till oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen 
kan bidra med ett överskott främst genom att samhällsbyggnadsförvaltningen visar ett överskott på 
3,5 miljoner kronor för verksamheten väghållning och dess införande av komponentavskrivningar. 

Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämndens prognos för helåret är en budget i balans. Prognosen är dock osäker då 
det pågår en översyn av fördelningsmodellen för den gemensamma tjänstemannaorganisationens 
kostnader. Syftet med översynen är att få en mer rättvis fördelning av kostnaderna mellan samver-
kanskommunerna. Antas den nya fördelningsmodellen ska den börja gälla från och med 2016-01-01 
och kommer i så fall att innebära lägre kostnader för Vallentuna kommun. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Den samlade helårsprognosen för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är att verksamheterna 
kommer att kunna bedrivas enligt budget. Inom verksamheten gemensam administration samlas 
alla administrativa kostnader såsom löner, utbildningar, konferenser och kostnader för verksam-
hetssystem med mera. Verksamheten ger ett prognostiserat överskott på cirka 0,3 miljoner kronor. 
Överskottet beror främst på långtidssjukskrivning. Inom miljöavdelningen är prognosen för intäk-
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terna något lägre än budget, -0,3 miljoner kronor. Den främsta anledningen är att inspektion inte 
har kunnat utföras enligt plan på grund av sjukskrivning. 

Fritidsnämnden 
Prognosen för helåret är en budget i balans. 

Kulturnämnden 
Prognosen för helåret är en budget i balans. 

Barn- och ungdomsnämnden 
Nämndens budget består av flera delar. Den fasta budgetramen omfattar 143,5 miljoner kronor. 
Prognosen för 2016 är att den fasta ramen kommer att ge ett överskott på 1,0 miljoner kronor, vilket 
till största delen förklaras av vakanser. 

De intäktsfinansierade resultatenheterna är sexton till antalet. Sammanlagt ska de sexton enheterna 
ha en balanserad budget, dock kommer vissa enheter att visa minus respektive plusresultat. Den 
totala prognosen för alla resultatenheter är en ekonomi i balans vid årets slut. 

Budgeten för skolpeng, föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa omfattar 588,2 miljoner kronor. 
Prognosen för skolpengen för 2016 är ett överskott på 0,65 miljoner kronor. 

Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande knappt 30,2 miljoner kronor, en 
resultatenhet som är intäktsfinansierad samt en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 121 
miljoner kronor. Budgeten för gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på befolkningspro-
gnoser. 

Den totala prognosen för utbildningsnämndens fasta ram är ett överskott vid årets slut på 0,9 mil-
joner kronor. 

Prognosen för resultatenheten Vallentuna gymnasium beräknas vara en ekonomi i balans vid årets 
slut. 

Osäkerhet råder inför prognosen för gymnasieskolpengen som visar en balanserad budget vid årets 
slut. Prognosen kan komma att påverkas av ett antal parametrar, bland annat av förändringar i vo-
lymerna på språkintroduktionsprogrammet, eftersläpningseffekter i utbetalningarna av ersättning-
en för nyanlända samt när och om asylsökanden får permanenta uppehållstillstånd. 

Socialnämnden 
Socialnämndens budgetram för 2016 uppgår till 466,9 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4,2 
procent jämfört med föregående år. De största blocken är äldreomsorg och funktionsnedsättning 
LSS, följt av individ- och familjeomsorg, förvaltningsövergripande och funktionsnedsättning SoL. 

Den totala nettokostnaden beräknas hamna på 451,9 miljoner kronor vilket ger ett överskott på 14,0 
miljoner kronor. 

Störst överskott förväntas komma från verksamheten ensamkommande barn där kostnader på 89,7 
miljoner kronor och intäkter på 101 miljoner kronor förväntas skapa ett positivit resultat på 11,3 
miljoner kronor. 

Äldreomsorgen prognostiseras skapa ett överskott på 3,6 miljoner kronor där 4,4 miljoner kronor 
härstammar från särskilda boende i extern regi. Det beräknade överskottet beror på det låga beho-
vet av äldreboendeplatser samtidigt som många kunder vill flytta till de kommunala boendena. 

Ifall verksamheten ensamkommande barn exkluderas från Individ och familjeomsorgen, så förvän-
tas blocket IFO att uppvisa ett underskott på 1,6 miljoner kronor. Den främsta orsaken är att kost-
naderna för familjehem beräknas hamna på 4,3 miljoner kronor över budget, vilket i hög grad belas-
tar blockets resultat. 

Blocket LSS beräknas skapa kostnader på 1,3 miljoner kronor över budget, där stödinsatserna led-
sagarservice, kontaktperson och avlösarservice tillsammans ger ett underskott på 2,2 miljoner kro-
nor. Samtidigt har kostnaderna för turbundna resor ökat vilket förväntas hamna 1,9 miljoner kronor 
över budget. Andra delar inom LSS visar överskott. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
Budget 

2016 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2016 

Prognosavvikelse 
mot budget 

Totalt (tkr) 363 090 29 442 8 315 686 47 403 

Kommunstyrelsen 219 583 5 961 3 185 608 33 975 

Miljö- och samhällsbygg-
nadsnämnden 

1 703 151 9 500 1 203 

Fritidsnämnden 24 305 2 463 10 24 360 -55 

Kulturnämnden 3 930 542 14 2 368 1 562 

Barn- och ungdomsnämn-
den 

111 348 20 217 18 101 629 9 719 

Utbildningsnämnden 500 106 21 500 0 

Socialnämnden 1 722 1 0 722 1 000 

Kommentarer till avvikelse investeringsredovisning 

Budgeten består av årets del i kommunplanen 2016-2018, 260,1 miljoner kronor samt inte nyttjade 
medel från tidigare år 100,3 miljoner kronor. Prognosen är 47,4 miljoner kronor lägre än budgete-
rat. De största avvikelserna under 2016 är för projekten: 

 Cykelväg Kårsta-Ekskogen 12,3 miljoner kronor. Nya alternativ utreds och ett nytt förslag 
på sträckning kan eventuellt presenteras under hösten 2016. 

 Kårstaskolan lokaleffektivisering 11,0 miljoner kronor. Arbetet kommer att pågå under 
sommaren och höstterminen. En del arbete kräver justering av detaljplan och kommer utfö-
ras senare.  

 Dubbelspårsutbyggnad etapp 1 8,8 miljoner kronor. Det sökta statsbidraget på 5,2 miljoner 
kronor har erhållits. 

 Åby Ängar förskola 6,2 miljoner kronor. Genomförandebeslut är fattat och förfrågningsun-
derlag för totalentreprenör har skickats ut. Förskolan beräknas vara tillgänglig för verk-
samheten i januari 2018. 

 Hagaskolan -17,0 miljoner kronor. Genomförandebeslut är fattat och förfrågningsunderlag 
för totalentreprenör kommer skickas ut under våren. Skolan blir med tre paralleller för F-9, 
samt en förskola för 80 barn. Projektet är inom de budgeterade 462,1 miljoner kronorna. 

Många av projekten har budget i år och flera av projekten har även överförda medel från föregående 
år. Projekten kommer till stor del att genomföras kommande år vilket medför att prognosen för året 
blir lägre. 
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Måluppfyllelse 

Verksamhetsmål 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. 

Enligt Vallentuna kommun innebär god ekonomisk hushållning att dagens kommuninvånare ska 
finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer. 
Med god ekonomisk hushållning menas också att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Vid varje ny mandatperiod beslutar de styrande politi-
kerna i Vallentuna om en politisk handlingsplan som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån 
handlingsplanen har kommunfullmäktige fastställt kommungemensamma mål grupperade inom 
fyra strategiska inriktningar: 

 Kund/invånare 

 God ekonomisk hushållning 

 Tillväxt och utveckling 

 Energi och miljö 

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

Uppföljning av kommungemensamma mål  
Nedan sammanfattas ett urval av arbetet som pågår på alla nämnder för att uppnå de kommun-
gemensamma målen. För en djupare beskrivning av de olika målen, dess måluppfyllelse och nämn-
dens kommentarer läs respektive nämnds tertialrapport. 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet  
Ett viktigt svar på hur kommunens verksamheter uppfattas ges av invånarna i medborgarenkäten. 
Undersökningen genomförs av SCB vartannat år sedan 2005 och genomfördes senast hösten 2015. 
Frågeblanketten skickas till ett urval på 1200 invånare i åldrarna 18-84 år. Kommunen får fortsatt 
goda resultat när det gäller rekommendation och arbets- och utbildningsmöjligheter i förhållande 
till snittet för kommuner som deltagit (totalt 138). Kulturverksamheten får höga betyg där senare 
års satsningar och förbättringar, bland annat på Kulturhus/bibliotek och teater tydligt får genom-
slag. Goda betyg ges också till räddningstjänsten. Ett betydligt lägre betygsindex än snittet ges till 
gymnasieskolan och det är lägre än vid förra mätningen. Tillgängligheten till återvinningscentraler 
får också förhållandevis lågt betyg. När det gäller Nöjd-inflytande-Index för medborgarna är bety-
gen mestadels något under snittet i undersökningen, förutom betyget för information. 

Kommunen informerar, kommunicerar och erbjuder digitala tjänster framförallt via kommunens 
webbplats vallentuna.se. Även sociala medier är en viktig kanal för kontakten med invånarna. 
Kommunens webbplats vallentuna.se följer Funka.nu-strukturen, en kontinuerligt utvärderad stan-
dard som används av cirka 120 kommuner med fokus på att informationen på webben ska vara till-
gänglig. Under november 2015 startade kommunen en central Facebooksida för Vallentuna kom-
mun. Den har i dagsläget fler än 2 500 följare. 

Skolinspektionen har i sin regelbundna tillsyn riktat kritik mot att det inte finns något medvetet 
arbete för att motverka traditionella könsmönster på fritidshemmen i Vallentuna kommun. Ett ar-
bete för att personal ska få diskutera och reflektera kring genusfrågor har därför startat. I februari 
2016 deltog all personal på fritidshemmen i en föreläsning om genus. Därefter har en till två perso-
nal från de flesta skolor gått en genushandledarutbildning på fyra gånger. Dessa handledare ska 
arbeta vidare med att skapa diskussion om genus med personal och elever i sin respektive verksam-
het. 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt  
Vallentuna kommun har under den senaste tioårsperioden haft ett positivt ekonomiskt resultat och 
en soliditet över riksgenomsnittet. Prognosen för 2016 visar också ett positivt ekonomiskt resultat 
för Vallentuna kommun. Bokslutet för 2015 var ett ekonomiskt resultat på 51 miljoner kronor och 
det motsvarar 2,8 procent av bruttokostnaderna och 3,3 procent av intäkter i form av skatter och 
bidrag. Därmed kunde Vallentuna kommun uppnå god ekonomisk hushållning under 2015. 

Vallentuna kommun lägger stor vikt vid det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet, vilket innebär att 
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kommunen arbetar med insatser som gynnar en god organisatorisk och social arbetsmiljö med en 
frisk och engagerad personal. Det löpande arbetet med att främja och förebygga sker i nära samar-
bete med företagshälsovården. Det ordnas till exempel seminarium och utbildningar för chefer, 
medarbetare och skyddsombud. Ett fokusområde under året är att analysera sjukfrånvaron och 
kraftsamla resurser, för att vända den ogynnsamma trenden med ökande ohälsotal. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kart-och mätavdelning fortsätter sitt arbete med att införa tjäns-
tebaserat utbyte av byggnader och adresser med Lantmäteriet, arbetet avses vara klart under våren 
2016. Tjänstebaserat utbyte kommer i sin helhet att leda till effektivare, säkrare och snabbare hand-
läggning. Avdelningen stödjer barn- och ungdomsförvaltningen med att effektivisera skolskjuts 
inom kommunen genom att bidra aktivt med grundläggande geodata till en effektivare och bättre 
skolskjutsplanering. Geodata är till exempel kartdata med uppgifter om byggnader och vägar. 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion  
Kommunen har en fysisk planering i alla skeden från översiktsplan till detaljplaner för att nå mål-
sättningar om möjliga byggstarter för i snitt 400-500 bostäder per år liksom ytterligare företagseta-
blering under den kommande tioårsperioden. Under 2016 sker förberedelser för att sätta ramarna 
för en uppdatering och revidering av översiktsplanen. Parallellt färdigställs ett program för centrala 
Vallentuna liksom en fördjupad översiktsplan för norra Vallentuna som skapar förutsättningar för 
fortsatt planläggning. Planläggning för den sista etappen av dubbelspår för Roslagsbanan aktuali-
seras under året med målsättningen om utökad trafik och ökad komfort med nya vagnar från och 
med 2021. 

För kommunens skol- och förskoleverksamhet är utmaningen stor. Den förväntade befolkningsök-
ningen innebär att nya skolor och förskolor måste planeras och byggas. För närvarande planeras det 
för ett flertal nya förskolor, två grundskolor samt en ny särskola. I januari 2018 står en ny förskola 
klar i det framväxande bostadsområdet Åbyängar. Året därpå planeras ytterligare en förskola att 
färdigställas i Ormsta-området. Hagaskolan som förväntas stå klar år 2019 kommer att ha plats för 
770 elever och 80 förskolebarn. Projektet blir den största skolsatsningen i kommunens historia. 
Läsåret därpå, 2020, kommer skolbeståndet att utökas med en ny skola i Kristineberg. 

Fritidsnämnden har fokus på arbetet med att profilera och marknadsföra kommunens aktiva och 
attraktiva fritidsmöjligheter. Plattformen som etableras med upplevelsewebben kompletteras lö-
pande av förvaltningen och föreningslivet. Ett annat fokusområde är utveckling av verksamheter 
och mötesplatser för barn och unga. Ökade öppettider på Nova och mobilt fritidsledarskap i Bällsta-
berg är några anpassningar som gjorts under våren för att följa målgruppen ungas behov av mötes-
platser och verksamhet. 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar  

Kommunen har påbörjat arbetet med miljöcertifieringen enligt ISO 14001. En miljöplan håller på 
att tas fram med kommungemensamma miljömål och organisationsupplägg - en utgångspunkt i det 
fortsatta miljöarbetet. Utifrån de gemensamma miljömålen ska respektive förvaltning ta fram akti-
viteter som bidrar till att nå målsättningarna. En grundutbildning i miljöcertifiering för politiker 
och tjänstemän kommer att genomföras i mitten av juni. 

Inom socialtjänsten pågår ett antal utvecklingsaktiviteter för att bidra till en utveckling som är lång-
siktigt hållbar. Införande av digitala körjournaler förväntas förbättra möjligheten för uppföljning av 
förvaltningens transporter. Systemet ska vara implementerat i hela verksamheten under året. Infö-
rande av ett nytt system för säkra utskrifter kommer att medföra förbättrad säkerhet avseende sek-
retess samt en minskning av antalet utskrifter med fem procent under 2016 jämfört med föregående 
år. Miljöarbetet inom socialtjänsten ska innan årets slut ha utformats så att den bedöms klara kra-
ven för en certifiering enligt ISO 14001. Nyckeltal kommer att utarbetas för uppföljning av miljöpå-
verkan inom socialtjänsten. Vid årets början var det genomsnittliga utsläppet av Co2 per kilometer 
vid blandad körning för förvaltningens fordon 137 gram per kilometer. Detta förväntas sänkas med 
fem procent under året genom utbyte till nya miljövänligare fordon. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovavdelning kommer till sommaren att lansera e-tjänsten för 
anmälan om de så kallade attefallsåtgärderna och arbetar med att ta fram fler e-lösningar, som "Hur 
går det i mitt ärende?" och digital ansökan. Miljöavdelningen bedriver tillsyn och information enligt 
gällande tillsynsplan vilket innebär i korthet att cirka 1 000 ärenden handläggs under året enligt 
miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen. Genom att systematiskt och målinriktat följa tillsynspla-
nen bidrar miljöavdelningen till att utvecklingen blir långsiktigt hållbar. Vallentunas karaktär som 
jordbrukstät kommun med Stockholmsmått mätt, gör också att miljöavdelningen under året utökat 
sitt fokus som gäller övergödande ämnen från lantbruk och att få fram en handlingsplan utifrån det 
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reviderade vattendirektivet. stort antal enskilda avlopp kommer att inventeras under sommaren 
2016 och en kartläggning av dagvattenanläggningar kommer att genomföras. Samtidigt är ambit-
ionen att under året påbörja ett mer avrinningsbaserat arbetssätt. Handlingsplan för att följa vat-
tendirektivet tas fram och följs upp genom att bland annat aktivt söka och tydliggöra information 
om vattenstatus. 

Arbeta enligt jämställdhets- och mångfaldsplan 

Arbetet utifrån jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 är inlett. Enligt planen ska måluppfyl-
lelsen kommenteras i samband med verksamhetsberättelsen i slutet av året. 

Under första tertialet har HR-avdelningen stöttat förvaltningarna med att få in arbetet med olika 
aktiva åtgärder utifrån jämställdhets- och mångfaldsplanen i det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
det vill säga in i respektive verksamhets arbetsmiljöårshjul. Arbetet kommer att fortsätta under året 
och intensifieras under hösten 2016. 

Uppgifter om deltidsanställda som har önskemål om företräde till högre sysselsättningsgrad regi-
streras centralt på företrädeslistan och HR-avdelningen bevakar utifrån den att rekryterande chefer 
först tar hänsyn till dessa anspråk, innan man påbörjar rekrytering av extern personal. 

I den centrala arbetsmiljögruppen (CAG) har parterna gått igenom statistik över tillbud, arbetsska-
dor och sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare under årets första tre månader. Parterna är 
överens om att en fördjupad analys av sjukfrånvaron i olika verksamheter och för vissa yrkesgrup-
per behöver genomföras under året. HR-avdelningen kommer också under året att se över och upp-
datera kommunens riktlinjer för hantering av upprepad korttidsfrånvaro. 

Samtliga chefer erbjuds regelbundet utbildning i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. Med anled-
ning av den nya arbetsmiljöföreskriften som trädde i kraft den 31 mars om organisatorisk och social 
arbetsmiljö gör HR-avdelningen en större utbildningssatsning inom området arbetsmiljö under 
2016. Särskilt fokus kommer att läggas på det som den nya föreskriften reglerar när det gäller orga-
nisatorisk och social arbetsmiljö: arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har inlett arbetet utifrån jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-
2017. Bibliotekspersonalen har god tillgång till, och deltar ofta i, kompetensutvecklingsmöjligheter, 
med ett aktivt regionbibliotek, samarbeten och projekt över kommungränserna och ett erfarenhets- 
och kompetensutbyte inom enheten. Under perioden har enheten deltagit i ett projekt kring lässti-
mulans för vuxna med funktionsnedsättning, en poesikurs, kommunens ledarutvecklingsprogram 
samt ett uppföljnings- och kvalitetsmätningsprojekt. Vidare tar biblioteket emot många studiebe-
sök, vilket också ger möjlighet till kunskapsdelning. 


