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Nyckeltal i sammandrag
2012

2011

2010

2009

2008

31 215

30 715

30 114

29 361

28 954

Varav 1–5 år

2 363

2 328

2 318

2 296

2 224

Varav 6–15 år

4 496

4 395

4 282

4 206

4 229

Varav 16–19 år

1 763

1 836

1 863

1 865

1 790

945

897

845

848

836

1 422

1 375

1 345

1 315

1 313

Per 1 000 invånare

46

45

45

45

45

Andel av kommunal verksamhet i extern regi, %

34

35

35

35

35

Andel personalkostnader av verksamhetens kostnader, %

40

40

40

39

…

Skattesats, kr

31:08

31:08

31:08

31:08

31:08

Varav kommunen

18:98

18:98

18:98

18:98

18:98

Årets resultat, mnkr

31

32

92

29

33

Årets resultat enligt balanskravet, mnkr

27

31

88

23

32

5

17

4

24

16

1 302

1 249

1 130

1 136

1 097

41 725

40 664

37 540

38 687

37 881

Antal invånare den 31 december 1

Varav 80 år och äldre
Antal årsarbetare 2

4

Driftsbudgetavvikelse, mnkr
Nettokostnader, mnkr 3
Per invånare, kr
Nettoinvesteringar, mnkr

218

197

248

107

102

6 985

6 400

8 243

3 633

3 535

899

869

836

744

715

28 816

28 287

27 778

25 348

24 686

398

272

145

0

0

12 753

8 859

4 818

0

0

Soliditet, %

51

56

60

70

75

Inklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden

22

22

26

23

23

Per invånare, kr
Eget kapital, mnkr
Per invånare, kr
Låneskuld, mnkr
Per invånare, kr

1 Källa SCB.
2 Exklusive anställda i verksamhet på entreprenad.
3 Exklusive avskrivningar.

Kommunalrådet
Allt fler människor inser att Vallentuna är en bra
kommun att bo och leva i. Det vet vi som redan
bor här. Det strategiska läget mellan Arlanda,
Stockholm samt mellan E4 och E18 medför utan
tvivel att många människor söker sig hit.
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Kvalitet och trygghet
Vallentunas goda geografiska läge är naturligtvis inte
den enda orsaken som avgör varför man vill bo här. Långt
viktigare är helt säkert insikten att kommunen borgar
för kvalitet i de olika verksamheterna, till exempel en bra
skola med högt ställda mål eller kundkvalitet och valfrihet
i omsorgen.
Att kvalitetsbegreppet är centralt samtidigt som det
är ordning och reda i kommunens finanser med budget
i balans och ett måttligt skatteuttag bidrar säkert starkt
till Vallentunas attraktivitet.
Ett slags kvitto på att våra ansträngningar har gett
resultat fick vi under året genom två riksomfattande
undersökningar. I tidningen Fokus undersökning ”Bästa
kommun att leva i” där Sveriges alla 290 kommuner jäm
fördes, kom Vallentuna på åttonde plats i riket. I Sveriges
Kommuner och Landstings (SKL:s) ”Öppna jämförelser”
placerade sig Vallentuna på åttonde plats som landets tryg
gaste kommun att bo i och andra plats i länet.

Vallentuna ändrar karaktär
A och O för alla kommuners utveckling är goda kommuni
kationer och Vallentuna utgör inget undantag. Vår akilles
häl har alltid varit Roslagsbanans känslighet. Dubbel
spårsutbyggnaden med järnvägsbro är en förutsättning
för säkrare och tätare trafik. En av 2012 års höjdpunkter
var utan tvekan när biltrafiken började flyta under den
nybyggda järnvägsbron.

Ytterligare ett exempel på en stor händelse under året
som skänkt glans åt Vallentuna var invigningen av vårt nya
kulturhus och bibliotek. Huset är en vacker byggnad och en
mötesplats för alla åldrar, med en placering i centrum så att
torget växer åt väster. En tväraxel uppstår och Vallentuna
centrum utgörs inte längre enbart av en nord-sydlig gågata.
Att vår kommun håller på att ändra karaktär är uppen
bart.

Kommunen, en del av regionen
Vallentuna kommun fortsätter att växa. Lindholmen
ex panderar och förutsättningarna för Karby och Brottby
att bli större har förändrats med den nya vattenledningen
som byggs från Norrtälje till Vallentuna.
Inom ramen för Stockholm Nordostsamarbetet har
Vallent una under året antagit en ny vision för tillväxt. Det
är en bra utgångspunkt för vårt framtida arbete för hur
kommunen och regionen ska växa.
Ledorden är: Framtid Framgång Framkomlighet
– regione ns och Vallentunas utveckling i ett nötskal.

Örjan Lid
Kommunstyrelsens ordförande

Årets händelser
Vallentuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner
vilket ställer krav på nybyggnation och en väl fungerande
infrastruktur. Under året har flera stora projekt avslutats,
som exempel den nya tågbron, utbyggnaden av
Lovisedalsskolan samt det nya kulturhuset.
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många faktorer samverk ar till att en kommun
är bra att leva och bo i. Under 2012 placerar sig Vallen
tuna högt i olika rankingar. Enligt tidningen Fokus
kommunr anking över Sveriges bästa kommuner återfinns
Vallent una på åttonde plats av 290 och på tredje plats
i Stockholms län. I Sveriges kommuner och landstings
(SKL) rapport Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet,
placerar sig Vallentuna även där på plats åtta i jämförelse
med landets 290 kommuner och på andra plats i länet.

Leva och bo i Vallentuna
Goda möjligheter till arbete, utbildning och bra kommu
nikationer bidrar till att invånarna tycker att kommunen
är en bra plats att leva och bo på. I Fokus kommunranking
tittar man bland annat på faktorer såsom andel elever som
uppnått målen i grundskolan, trygghet och säkerhet, antal
idrottsföreningar samt arbetslöshet. Dessa faktorer till
sammans med kommunens geografiska läge bidrar till att
många väljer att flytta hit

Kultur och rekreation
Årets största händelse var invigningen och verksamhets
starten av Vallentuna Kulturhus Bibliotek i mitten av
november. Invigningsveckan lockade 11 500 besökare.
Kulturhuset ska bli en levande mötesplats för kunskaps
utveckling och kulturell utveckling som beskrivs i kom
munens översiktsplan.
Kulturskolan har haft ett intensivt år och bidrog med
sina ensembler under kulturhusets invigningsvecka. Fri
tidsförvaltningen har fokuserat på att förbättra aktiviteter
och bredda fritidsutbudet för personer med funktionsned
sättning. Flera främjande aktiviteter med dans, lek, musik
och rörelse har skapats för målgruppen i samarbete med
andra föreningar och näringsliv. På Kvarnbadet har förbätt
ringsarbetet fortsatt med lekparken.

Planer och byggande
Under 2012 har det byggts på många håll i kommunen och
det största arbetet är en järnvägsbro i korsningen Roslags
banan och väg 268 samt påbörjandet av en tunnel för
samma väg. Lovisedalsskolan har byggts ut och omfattar nu
förskola, förskoleklass och grundskola årskurs 1–9. I kom
munens översiktsplan anges målet att Vallentuna kommun
2030 ska ha 45 000 invånare och 10 000 arbetsplatser. För
att nå målet behöver cirka 7 000 bostäder byggas under
perioden 2010–2030 samt nya förskolor och skolor.

Kommunikation och tillgänglighet
Kommunen strävar efter att invånare ska uppleva att det
är lätt att komma i kontakt med kommunens företrädare
och att kommunal service ska vara tillgänglig för alla. För
att förbättra tillgängligheten har kommunen köpt in ny
telefonilösning. En förbättrad service med telefontider för
bygglov har gjort att handläggningstiderna har halverats
jämfört med 2011. Även tillgänglighet till lokaler och
anläggningar behöver förbättras då efterfrågan på till
exempel idrotts- och friluftsanläggningar ökar.
I maj lanserades kommunens nya intranät. Intranätet ger
medarbetarna helt nya sätt att kommunicera och samverka
internt inom organisationen. Under året har utvecklingen
fortsatt och resulterat i ett flertal nya funktioner som
underlättar arbetet för alla medarbetare.

Samarbete och utveckling
Vallentuna kommun har ett bra samarbete såväl inom
kommunen som med externa aktörer. Fältgruppen har
fortsatt arbetet med att stärka samarbetet mellan skola,
polis, socialtjänst och föräldrar. För att främja och öka
vuxennärvaron vid nattvandringar antogs under året
riktlinjer som gör att föreningar kan få bidrag när de deltar
i nattvandringar under kvällar och helger.
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Ovan: Roslagsbanans järnvägsbro och trafikplatsen ger Vallentuna en ny siluett.
Vänster: Invånare i alla åldrar känner sig trygga och säkra i Vallentuna. Mitten: Kulturrummets vackra fönster finns i
Vallentunas nya kulturhus. Höger: Invigning av Lovisedalsskolan, som numera är en F-9 skola.
Gymnasieskolan deltar i den länsgemensamma enkäten
”Våga visa” som gör det möjligt att jämföra gymnasie
skolor. En gemensam elevdatabas i länet används för antag
ning till gymnasieskolan.
Nordostkommunerna (Danderyd, Norrtälje, Täby,
Vallentuna, Vaxholm och Österåker) i Stockholms län
samarbetar för att utveckla regionen och har antagit en
gemensam vision som sträcker sig fram till år 2040.
I juni startade Socialjouren Nordost, en samverkan
mellan nordostkommunerna och Lidingö. Den hanterar
akuta sociala problem på tider utanför socialkontorets
ordinarie öppettider. Verksamheten är lokaliserad i Täby
med närhet till Roslagspolisen.
Överförmyndarnämndens kansli är sedan början av 2012
placerat i Täby tillsammans med kommunerna Norrtälje,
Täby och Österåker.

Lagar och riktlinjer som påverkar
kommunens verksamhet
Den nya skollagen från 2011, nytt betygssystem och skärpta
behörighetskrav för lärare, förskollärare och rektorer har
påverkat arbetet. Under hösten har elever i årskurs sex
och sju fått betyg för första gången. Det har även skett
förändringar inom vuxenutbildning. Kommunförbundet
Stockholms län har avtalat om en gemensam utvärdering
av vuxenutbildningen för länets kommuner samt en sam
ordning av svenska för invandrare som har utbildning eller
specifik yrkeserfarenhet från sitt hemland.
Förändringar i nya plan- och bygglagen har ställt nya
krav på anpassning av verksamheten, till exempel är svars
tiden för en bygglovsansökan numera högst tio veckor och
kontroller av byggandet skärps.

Årets händelser

Vallentuna Kulturhus Bibliotek
Ett kreativt hus och en naturlig mötesplats som är
inbjudande och tillgänglig för alla. Vallentunas nya
vardagsrum ger invånarna ett rikare kulturliv.
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vallentunas kulturhus Bibliotek blev färdigt
under hösten 2012. Den 17 november invigdes det efter
längtade huset, Vallentunas nya landmärke.
Kulturhuset och biblioteket blir en spännande mötes
plats för både unga och gamla Vallentunabor. Här finns
något för alla oavsett om man söker fart och fläkt, eller lugn
och ro. Huset är dessutom en naturlig samlingsplats för
många lokala föreningar.
Arkitektoniskt sticker huset ut. Det är ritat av Lars
Gauffin på Nyréns Arkitekter, och husets utformning leker

med gränsen mellan inomhus och utomhus. Det finns
fem scener i huset, varav en utomhusscen. Det finns också
utställningslokaler, en konstkub, en kreativ verkstad och
i entrén ett café.

Biblioteksparken
I och med byggandet av nya kulturhuset har Vallentuna
fått en ny park, Biblioteksparken. Parkens centrala öppna
rum utgörs av en rundel som kan användas på många sätt.
Det är en utomhusscen för kommunens många evene
mang, en plats för temporär konst, eller bara en plats där
man kan slå sig ner och läsa en bok.
Våren 2013 kommer det att växa tusentals olika blommor
och örter där och på det gröna sedumtaket gror taklöken.
En vacker stenläggning omgärdar huset och fortsätter hela
vägen in i huset.
I parken finns dessutom ett spännande konstverk av
Cecilia Ömalm Krajcikov, som har tagits fram i samarbete
med Statens Konstråd. Det är en vit, manetliknande och
samtidigt arkitektonisk skulptur där mellanrummen mellan
tentaklerna skapar möjlighet för besökaren att kliva in.

Möte i kreativ miljö
Den 26 november var det premiär för kommunfullmäk
tiges möte i den stora salen, Kulturrummet, som rymmer
upp till 190 personer. Förhoppningsvis kommer den krea
tiva miljön att locka fler åhörare till fullmäktiges möten.
Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Helen Sjöholm var en av
många som uppträdde
på invigningen av nya
kulturhuset.

Även de mindre besökarna hittar
lätt en egen läshörna.

Vallentuna Kulturhus Bibliotek invigdes
den 17 november 2012.

En kreativ och vacker miljö inspirerar
besökarna till möten, aktiviteter eller en
stunds avkoppling.
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Förvaltningsberättelse
Omvärldsanalys

Ekonomisk utveckling
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Vallentuna kommuns ekonomiska utveckling har varit god
de senaste åren. Kommunens övergripande målsättning är
att ha en ekonomi i god balans som klarar av förändringar
i omvärlden.
De ekonomiska förutsättningarna för Sverige är osäkra
inför de kommande åren, främst till följd av osäkerhet
i omvärlden. Den Europeiska centralbanken och EU har
vidtagit åtgärder för att undvika en akut finanskris. Behovet
av skuldsanering i södra Europa kvarstår dock och förväntas
pågå under en längre period. SKL gör bedömningen att den
svaga tillväxten under 2012 fortsätter även 2013. På längre
sikt ser dock förutsättningarna för svensk ekonomi bättre
ut. De offentliga finanserna är i gott skick och den privata
sektorn uppvisar betydande överskott. SKL bedömer att
samtidigt som finanserna överlag är starka finns betydande
investeringsbehov, bland annat i infrastruktur och bostäder.
Finansdepartementet har i december 2012 presenterat
förslag till förändringar i systemet för kommunaleko
nomisk utjämning. Förändringarna föreslås träda i kraft
2014. Det nuvarande systemet för kommunalekonomisk
utjämning infördes 2005 och en utvärdering av systemet
har genomförts av en parlamentarisk kommitté som i april
2011 presenterade betänkandet Likvärdiga förutsättningar –
Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39).

Befolkning och bostadsbyggande
Vallentuna kommun har sedan 1970-talet haft en jämn och
hög befolkningstillväxt. Under den senaste tioårsperiod
en har Vallentunas befolkning ökat med 20 procent eller
5 000 nya invånare. Under 2012 ökade Vallentunas befolk
ning med 500 personer och var den 31 december 31 215
personer. Befolkningstillväxten för 2012 har nått uppsatt
mål och motsvarar en årlig ökning med två procent.
Befolkningsutvecklingen och befolkningssammansätt
ningen har stor betydelse för planering av den kommunala
verksamheten bland annat lokalisering och dimensione
ring av investeringar som förskolor, skolor, äldreomsorg
och fritidsanläggningar.
Bostadsbyggnadsprognosen för 2012 var att det skulle
byggas cirka 230 bostäder men resultatet blev 184 stycken.
Detta är lägre än under de två föregående åren då antal

et uppgick till 230. Även antalet beviljade bygglov och
förhandsbesked är lägre än de två senaste åren. Totalt har
408 bygglov och förhandsbesked beviljats under 2012.
Anledningen till minskningen i bostadsbyggandet beror
på den allmänna nedgången i konjunkturen och exploatör
ernas osäkerhet inför marknaden.
Vallentuna kommun fortsätter att planera för en hög
utbyggnadstakt av nya bostäder de närmaste tio åren.
I genomsnitt planeras för 300 nya bostäder per år. Cen
trala delen av Vallentuna tätort prioriteras särskilt under
de kommande tio till femton åren och byggs ut med 1 500
nya bostäder. Detta stödjer utvecklingen av ett levande
centrum för kommunens invånare och företag. Utbygg
naden av bostäder fortsätter i den södra och västra delen
av Vallentuna tätort och i övriga stationssamhällen längs
Roslagsbanan. En utbyggnad planeras också utmed E18stråket. Tätortsnära omvandlingsområden planläggs och
genomförs successivt inom en tioårsperiod.

Figur 1. Antalet igångsatta bostadsbyggen och
kommunens befolkningsökning
Antal
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Bostadsbyggande (bostäder)

Befolkningsökning (personer)

Antalet bostadsbyggen följer konjunkturen. Eftersom det normalt är
inflyttning ett till tre år efter byggstart fördröjs effekten av konjunkturen
på kommunens folkökning.

x

Goda kommunikationer
ger bra förutsättningar
för alla resenärer.
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Förvaltningsber ät telse

Ekonomisk översikt

Balanskrav
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Kommunallagen ställer krav på att Sveriges kommuner för
varje enskilt år ska ha balans i sin ekonomi, det så kallade
balanskravet. Budgeten för kommunen ska upprättas så att
intäkterna överstiger kostnaderna. Om balanskravsresul
tatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras
under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta
en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.
Vallentuna kommuns resultat för året är positivt och
uppgår till 30,6 miljoner kronor. I resultatet finns engångs
intäkter i form av realisationsvinster på 3,2 miljoner
kronor som räknas av vid balanskravsutredningen. Kom
munen har efter avräkningen ett resultat på 27,4 miljoner
kronor och uppfyller därmed balanskravet.
Resultatet för 2012 är något lägre än resultatet för 2011
som uppgick till 32,3 miljoner kronor (30,9 miljoner kro
nor enligt balanskravet). Dessutom innehåller resultatet
för 2012 en engångsinbetalning på 16,8 miljoner kronor
från AFA försäkring. Den är en återbetalning av erlagda
premier under åren 2007–2008. Sammantaget innebär
detta att det ekonomiska läget under 2012 är svagare än
under tidigare år.
Vallentuna kommuns ekonomiska utveckling har varit
god de senaste åren. Under perioden 2004 till 2012 har

kommunen redovisat ett resultat som uppfyller balans
kravet och målet om god ekonomisk hushållning. I figur 2
redovisas resultatet för de senaste fem åren.
Riksdagen har beslutat att kommuner ska ha möjlig
het att reservera överskott i en resultatutjämningsreserv.
Överskott från år 2010 kan reserveras och reserven ska
kunna disponeras för att täcka underskott som uppstår till
följd av en lågkonjunktur. En förutsättning är att kom
munen har lokala riktlinjer för god ekonomisk hushåll
ning och i förekommande fall riktlinjer för hanteringen av
reserven. Förändringarna har införts i kommunallagen och
gäller från och med 1 januari 2013.
Vallentuna kommun har sedan tidigare 71,7 miljoner
kronor reserverade för framtida pensionsutbetalningar.
Om kommunen väljer att införa resultatutjämningsreserv
en och kommunens riktlinjer så medger, skulle ytterligare
cirka 50 miljoner kronor kunna sparas i en resultatutjämn
ingsreserv.

Finansiella mål
Förutom det lagstadgade kravet om balans i ekonomin så
beslutade kommunfullmäktige även om följande mål för
2012:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god
kvalitet. Det innebär att det ekonomiska resultatet ska vara
positivt och en hög grad av måluppfyllelse ska uppnås.
Det innebär även att:
• kostnad per betygspoäng ska vara lägre än jämförbara
kommuner
• kostnad för särskilt äldreboende ska vara lägre än jämförbara kommuner.

Figur 2. Årets resultat 2008–2012
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Årets resultat enligt balanskravsutredningen

Kostnad per betygspoäng
Kostnad per betygspoäng är beräknad utifrån uppgifter
från SKL:s undersökning Öppna jämförelser 2012 och är
kvoten mellan nettokostnad per elev och det genomsnitt
liga meritvärdet. Vallentuna hade en något högre kostnad
än genomsnittet av jämförelsekommunerna och målet
anses därför vara delvis uppnått då måluppfyllelsen är
93 procent.

Kostnad för särskilt äldreboende
SKL:s undersökning Öppna jämförelser för äldreomsorg
utförs vartannat år och den senaste gjordes 2011. Där redo
visar Vallentuna lägre kostnader per plats i äldreboende än
jämförbara kommuner trots att platser stod tomma under
2011. Målet anses därmed vara uppnått.

Känslighetsanalys
Den kommunalekonomiska utjämningen justerar kom
munens strukturella läge jämfört med andra kommuner.
Vallentuna har efter utjämningen samma ekonomiska
förutsättningar som andra kommuner. Systemet fångar
upp kommunens strukturella förutsättningar, men eko
nomin påverkas både av kommunens egna beslut och av
förändringar i vår omvärld. För att visa hur olika händelser
påverkar ekonomin redovisas en känslighetsanalys baserad
på förhållandena under 2012, se figur 3.

Intern kontroll
Den interna kontrollen syftar till att uppnå säkerhet i
system och rutiner, främja effektivitet i organisation
och förvaltning samt säkerställa rättvisande räkenska
per. Nämnderna har skyldighet att löpande följa upp och
åtgärda de risker och fel som upptäcks inom sina verksam
hetsområden. Kommunstyrelsen gör därefter varje år en
samlad bedömning av hur kommunens interna kontroll
system fungerar med utgångspunkt från nämndernas
uppföljningsrapporter.
Uppföljning av internkontrollen har genomförts i enlig
het med antagen plan för internkontroll 2012 och omfat
tade bland annat följande områden:
• följsamhet av ramavtal,
• redovisning av delegationsbeslut,
• skolpliktsbevakning och frånvarorapportering för
grundskola,

•
•
•
•
•
•
•

kontanthantering i ungdomsverksamheten,
kontroll av aktivitets- och hyresbidrag,
brandsäkerhet och kylsystem i Vallentuna ishall,
redovisning av biblioteksenhetens kassa,
utbetalning av bidrag till kulturella föreningar,
uppföljning av verkställighet av beslut,
kontroll av IT-säkerheten.

Framtiden
Vallentuna kommuns ekonomiska utveckling har varit
god de senaste åren. Under perioden 2004 till 2012 har
kommunen redovisat resultat som stämmer överens med
målen om god ekonomisk hushållning. De goda resultaten
är en effekt av tidigare effektiviseringar, försäljning av cen
trumfastigheterna, en bra utveckling av skatteintäkterna
samt en hög krismedvetenhet. För att även i fortsättningen
behålla en stabil ekonomisk utveckling och en hög kvalitet
i verksamheten, måste kommunen ha en effektiv verksam
het och god kostnadskontroll. Kommunens övergripande
målsättning är att ha en ekonomi i god balans som klarar av
förändringarna i omvärlden.
Vallentuna kommun är inne i en långvarig tillväxtfas
och växer stadigt med 500 till 1 000 invånare per år. Det
gör Vallentuna till en av landets snabbast växande kommu
ner. Fler invånare i kommunen ger högre skatteintäkter,
men det ställer samtidigt krav på en utbyggd kommunal
verksamhet. Investeringsverksamheten är mycket omfat
tande och uppgår till 600 miljoner kronor under perioden
2013–2015. Vallentuna kommun har en hög andel unga
mellan 0 och 19 år och investerar främst i nya förskolor
och skolor. Investeringarna omfattar också satsningar på
infrastruktur.

Figur 4. Framtida investeringar t.o.m. år 2020 enligt
kommunplan 2013–2015, mnkr
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Figur 3. Känslighetsanalys
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Driftsredovisning
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vallentuna kommuns verksamhet är organi
serad i åtta nämnder samt en valnämnd som träder i kraft
när det är valår. Varje nämnd är ansvarig för sin budget.
Nämndernas nettokostnader, det vill säga kostnader minus
intäkter i driftsredovisningen, uppgick till 1 383,6 miljoner
kronor. Det är en ökning med 80,1 miljoner kronor (6,1 pro
cent) jämfört med 2011. Nämndernas intäkter uppgår till
918,1 miljoner kronor och kostnaderna till 2301,6 miljoner
kronor.

med 4 procent, består till största delen av kommunens del
av avfallshanteringen samt kostnader för bostadshyror.
Resursfördelningen till barn- och ungdomsnämndens
och utbildningsnämndens verksamheter sker med ett
pengsystem, där skolorna får intäkter i form av ett belopp
per elev. Figur 5 innehåller inte sådana interna kostnader
och intäkter för skolpeng och gymnasieskolpeng. De totala
kostnaderna och intäkterna per nämnd redovisas däremot
i driftsredovisning i avsnittet om räkenskaper.

Kostnader per verksamhet

Kostnader per resurs

Områdena pedagogisk verksamhet och vård och omsorg
står för en betydande del av kommunens totala kostnad.
Kostnaden för dessa verksamheter påverkas till stor del
av förändringar i kommuninvånarnas åldersstruktur.
Verksamheten inom infrastruktur har ökat med 18 pro
cent, ökningen har bland annat skett inom områdena för
kart- och mätverksamhet, bygglov och inspektioner samt
miljöskydd.
Verksamheten inom fritid och kultur har ökat med
8 procent och där framför allt för kommunens nya bib
liotek. Den pedagogiska verksamheten har ökat med
4 procent och vård och omsorg inklusive särskilt riktade
insatser med 8 procent. Affärsverksamhet, som minskat

Personalen är nämndernas enskilt största kostnad, se figur
6. Personalkostnaderna har ökat med 52,3 miljoner kronor
framför allt på grund av nya löneavtal och fler anställda.
Kommunens egna personalkostnader utgör 40 procent och
till detta kommer personalrelaterade kostnader i verksamheter som drivs i extern regi, se stycket om verksamhet
i extern regi. Sammantaget utgör personal- och entrepre
nadkostnaderna för kommunen nästan 70 procent. Reste
rande består till största delen av lokalkostnader, inköp av
varor samt bidrag. Ett exempel på kommunalt bidrag är till
räddningstjänstförbundet eller andra former som till ex
empel ekonomiskt bistånd. Interna kostnader och intäkter
för skolpeng och gymnasieskolpeng ingår inte i figuren.

Figur 5. Nämndernas kostnader fördelade per
verksamhet, mnkr

Figur 6. Nämndernas kostnader fördelade efter
typ av resurs, %

 Politisk

 Personal;

 Infrastruktur;

 Entreprenad;

verksamhet; 14,5
97,4
 Fritid och kultur; 80,0
 Pedagogisk
verksamhet; 876,3
 Vård och omsorg; 492,4
 Affärsverksamhet; 28,4

40 %
29 %
 Varor och övrig
entreprenad; 14 %
 Bidrag; 3 %
 Lokalhyror och
kapitalkostnader; 14 %

Nämndernas intäkter

Figur 7. Nämndernas intäkter, mnkr

Nämndernas intäkter består av taxor och avgifter som
kommunen debiterar kommuninvånare och företag för
bland annat förskola, fritidshem och avfallshantering, se
figur 7. Intäkter för bostads- och lokalhyror innehåller även
internhyra som debiteras övriga nämnder. Kommunens
verksamheter får även riktade statsbidrag. Till andra kom
muner och landsting säljer Vallentuna platser bland annat
inom grundskola, gymnasieskola och inom äldreomsorg.
Övriga intäkter består till exempel av försäljning av mål
tider, caféverksamhet, städning, markhyror och arrenden.
Interna kostnader och intäkter för skolpeng och gymna
sieskolpeng ingår inte i figuren. I nämndernas intäkter in
går inte skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Nämndernas nettokostnader och
budgetavvikelser
Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott om
5,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 99,6 procent av årets
budget. Utfallet är bättre än vad prognoserna har visat
under året. I kommunstyrelsens budget ingår anslag för
oförutsedda utgifter som vid årets början var 5 miljoner
kronor. Av detta har 1,6 miljoner kronor omfördelats till
kommunstyrelsen för tillsättande av två tjänster inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
• Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 10,7
miljoner kronor mot budget. Den övervägande delen
av överskottet härrör sig till vakanta tjänster inom
förvaltningarna och den outnyttjade budgeten för
oförutsedda utgifter.
• Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett underskott
på knappt fyra miljoner kronor. Orsakerna till detta
förklaras främst av ökade lönekostnader enligt det nya
läraravtalet, nya krav i skollagen samt att elevantalet
i äldre åldrar sjunkit och att verksamheterna har svårt
att snabbt ställa om för det. Samtidigt har kostnaderna
för tilläggspeng ökat.
• Socialnämnden visar ett underskott på sex miljoner
kronor som bland annat förklaras av volymökningar för
både särskilt boende för äldre och för hemtjänst.
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppvisar ett
underskott till största del beroende på flygkostnader
i samband med framtagande av primärkartor och ökade
kostnader för bostadsanpassning.
• Utbildningsnämnden redovisar ett överskott beroende
på att antalet elever är betydligt färre än det antal som
budgeten bygger på och därigenom har kostnaderna
för gymnasiepeng varit lägre. Vallentuna gymnasium
uppvisar ett underskott.
• Övriga nämnder har bedrivit verksamheter vars utfall
i stort sett är i nivå med budget.
Läs mer om nämndernas driftsredovisning, budget och
prognoser i avsnittet om räkenskaper.

 Taxor

och avgifter; 73,8
och
lokalhyror; 183,4
 Statsbidrag; 55,0
 Momsbidrag; 26,5
 Försäljning till annan
kommun eller
landsting; 37,9
 Övriga intäkter; 67,6
 Bostad-

Finansieringsenheten
Intäkter och kostnader som inte hör till någon nämnd bok
förs centralt hos finansieringsenheten, se driftsredovis
ning i avsnittet om Räkenskaper. Kapitalkostnaden, som
består av interna avskrivningar och ränta på anläggnings
tillgångarna, har fördelats ut till nämnderna med ett lägre
belopp än budgeterat på grund av att kommunen inte har
investerat i den takt som var tänkt. Nämnderna belastades
under året med ett kalkylerat personalomkostnadspålägg
(PO-pålägg) på 39,6 procent utöver lönekostnaderna för
det stora flertalet anställda. PO-pålägget ska täcka arbets
givaravgifter, avtalspensioner och avtalsförsäkringar.
Återbetalningen av premier från AFA Försäkring på
16,8 miljoner kronor har inte fördelats ut på nämnderna.
Pensionsutbetalningar belastar finansieringsenheten och
inte nämnderna. Övriga intäkter och kostnader består till
största del av vinster och förluster inom exploatering och
reavinster på sålda anläggningstillgångar.

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. Av kommunens kostnad
er utgör 34 procent (motsvarande 537,1 miljoner kronor)
betalning för verksamheter som är utförda i extern regi, se
figur 8. Generellt gäller att kommunen har det övergripan
de ansvaret för verksamheten även om själva utförandet
ligger utanför kommunens organisation. Det gäller både
uppföljning av innehållet och finan-sieringen. Undantaget
är tillsynsansvaret för grundskolan och gymnasiet, som
ligger på Skolinspektionen. Olika delar av kommunens
verksamheter har olika stor andel i extern regi. Högst andel
finns inom förskola och avfallshantering.
Vanligast är att privata företag utför verksamheten,
men kommunen köper även delar av sin verksamhet från
föreningar och stiftelser, samt från andra kommuner.
Fördelningen av köp per typ av regi redovisas i figur 9.
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Figur 8. Andel av kommunal verksamhet i extern regi
Procent
60
50
40
30
20
10
0

16

Politisk
verksamhet

Infrastruktur,
skydd m.m.

Kultur
och fritid

Förskoleverksamhet
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Utbildning

Av barn- och ungdomsnämndens verksamheter drivs
en stor del av förskolor och skolor i fristående regi och
finansieras genom ett skolpengssystem. Vanligast är detta
inom förskolan. För grundskolan och fritidshem är andelen
betydligt lägre, se figur 10. För att säkra att de fristående
förskolorna uppfyller de kvalitetskrav som kommunen
ställer gör barn- och ungdomsförvaltningen regelbundna
tillsynsbesök. Alla fristående förskolor lämnar årligen en
kvalitetsredovisning till kommunen. Information om både
kommunala och fristående förskolor finns på kommunens
webbplats. Vallentuna kommun tar del av friskolornas
kvalitetsredovisningar för att kunna göra jämförelser med
de kommunala skolorna.
Utbildningsnämnden köper 62 procent av gymnasie
utbildningen av andra kommuner eller friskolor, se figur
10. Den kommunala vuxenutbildningen är organiserad

Äldre och
Individpersoner
och familjemed funktionsomsorg
nedsättning

Särskilt
riktade
insatser

Avfallshantering och
bostadshyror

Totalt

i Ku nskapscenter Nordost som ligger i Täby och är gemen
sam för Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm.
Socialnämndens verksamheter bedrivs till 32 procent
i extern regi där andelen inom individ- och familjeom
sorg är högre än för äldre- och handikappomsorg. Under
2010 infördes LOV (lagen om valfrihetssystem) inom
hemtjänsten, vilken ger individer rätt att välja utförare.
Inom området individ- och familjeomsorg är andelen köpt
verksamhet cirka 38 procent, främst avser det HVB-hem
(hem för vård eller boende med specifika behov) och för
äldre och personer med funktionsnedsättning är andelen
köpt verksamhet ca 31 procent.
När det gäller särskilda boenden för äldre, så bor cirka
49 procent i boenden som bedrivs i extern regi, se figur
12. Inom området LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) så bor cirka 39 procent i boenden som

Figur 9. Köp per typ av entreprenad, mnkr

 Föreningar/stiftelser;

63
företag; 400,3
 Kommuner; 70,3
 Landsting; 1,3
 Staten och statliga
myndigheter; 2,1
 Privata

Figur 10.	Andel extern regi inom förskola, skola och
gymnasium
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Figur 11. 	Äldreomsorg, särskilt boende och
korttidsboende utfall 2008–2012

Figur 12. 	Särskilt boende för vuxna enligt LSS
utfall 2008-2012
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bedrivs i extern regi, se figur 13. Socialnämnden kvalitets
säkrar att den externa verksamheten når upp till kom
munens krav genom avtal och förfrågningsunderlag vid
upphandling, samt genom tillsynsbesök.
Verksamhet inom infrastruktur, skydd med mera som
utförs i extern regi är 13 procent. Flera olika entreprenörer

2008

2009

Antal omsorgstagare internt

2010

2011

2012

Antal omsorgstagare externt

står för bland annat parkskötsel, vägdrift, avfallshante
ring, viss fastighetsdrift samt fastighetsunderhåll. Hela
vatten- och avloppsverksamheten utförs på entreprenad av
Roslagsvatten AB.
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Boende på Korallens äldreboende har tillgång till en spa-avdelning.
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Ekonomisk analys

Skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning
Intäkter i form av kommunalskatt, generella statsbidrag och
utjämning ökade med 53,4 miljoner kronor jämfört med
2011, en ökning med 4 procent. Ökningen av skatteintäkter
beror både på den positiva utvecklingen av Sveriges eko
nomi och att antalet invånare i Vallentuna kommun ökat.

Pensioner

18

Vallentuna kommuns pensionsåtaganden redovisas
enligt den så kallade blandmodellen i kommunal redo
visningslag, se figur 13. Den mindre delen av kommunens
pensionsåtaganden (pensionsförmåner intjänade från
och med år 1998) redovisas dels som en skuld med 36,2
miljoner kronor, dels som en avsättning med 93,7 miljoner
kronor. Den större delen, 520,6 miljoner kronor (pensions
förmåner intjänade till och med år 1997) redovisas i stället
som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. I
beloppen ingår en löneskatt med 24,26 procent.
Skulden består av den individuella delen av den avgifts
bestämda pensionen. Den tjänas in under året, men betalas
ut till den externa förvaltare som arbetstagaren har valt
i mars året därpå. Som skuld redovisas även den del av
avsättningen som ska utbetalas inom ett år. Skulden ökade
med åtta procent under året. Som avsättning redovisas den
förmånsbestämda ålderspensionen, som är en komplet
terande pension för höginkomsttagare. Avsättningen kan
definieras som nuvärdet av framtida pensionsutbetalning
ar till den del de är intjänade idag. Avsättningen ökade med
tio procent.
Ansvarsförbindelsen innehåller pensionsmedel intjä
nade före år 1998. För denna del av pensionsåtagandet tas
kostnaden när utbetalning sker till pensionären. Ansvars
förbindelsen har varit procentuellt oförändrad jämfört
med föregående år. Det är viktigt att ta med ansvarsför

bindelsen i den ekonomiska planeringen, eftersom stora
pensionsavgångar väntas med stora utbetalningar som
följd. Den senaste femårsprognosen från kommunens
pensionsbolag, KPA Pension, redovisas i figur 14.
Enligt fastställt reglemente ska pensionsmedel för
valtas internt inom kommunens redovisning, det vill
säga återlånas. Det innebär att kommunen använder dessa
i verksamheten utan att ha medel som är öronmärkta eller
finansiellt placerade för detta syfte.

Exploatering
Att exploatera innebär att förändra och förnya mark
användningen inom ett område genom att uppföra
bebyggelse och anläggningar. Exploatering sker både på
obebyggd mark och som förnyelse/förtätning i redan
bebyggda områden, så kallade omvandlingsområden. Det
finns vid årets slut 34 aktiva bostadsexploateringsprojekt
och fyra projekt för industriexploatering.
Årets nettoexploatering visar på inkomster som över
stiger utgifterna med 16,2 miljoner kronor till skillnad mot
budget där utgifterna förväntades överstiga inkomsterna
med 30,8 miljoner kronor, se figur 15.
Det beror till stor del på att de centrala infrastruktur
projekten inte fick lika stora utgifter som budgeterats. En

Figur 14. Prognos för pensionsutbetalningarna från
ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt per år
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Figur 13. Pensionsmedel inklusive löneskatt
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Figur 15. Exploatering i balans- och resultaträkning			
Nettoinvestering (Inkomster – utgifter) i balansräkningen
Belopp mnkr

Total budget

Bostadsexploatering

Utfall 2012

Upparbetat tom 2012

Budget 2012

223,6

-39,6

4,9

-43,9

8,3

18,8

8,8

11,3

2,0

242,4

-30,8

16,2

-41,9

Industriexploatering
Totalt

Budget 2012

Vinst+ / förlust- i resultaträkningen
Utfall 2012
0,3
2,8
8,3

3,1

Nettoexploatering definieras som inkomster minus utgifter. Upparbetade exploateringprojekt återfinns både bland tillgångar (+) och skulder (-).
Kolumnerna vinst+ / förlust- återfinns i resultaträkningen. Budgetvärden är tagna ur kommunplan för 2012–2014.

Figur 16. Större investeringsprojekt			
Klart
Belopp mnkr

Total

Årets utfall

projektbudget

Utfall tom

Beräknad

år 2012

totalsumma

Vallentuna Trafikplats

2013

100,0

47,6

98,1

109,0

Upprustning torgytor, offentliga rum

2014

41,1

2,4

5,3

41,0

Vallentuna Kulturhus Bibliotek

2012

148,0

60,1

165,6

171,0

Hammarbackens gruppbostäder

2012

24,5

13,0

25,3

25,3

Lovisedalsskolan F-9

2012

100,0

28,8

87,1

95,0

Gymnasiet, Vallentuna Friskola

2014

18,0

5,4

10,5

18,0

Ormstaskolan nybyggnad

2015

250,0

5,6

5,6

250,0

Förskola Karlavägen

2014

34,5

2,5

2,6

44,5

Förskola Kragstadungen

2014

34,5

2,2

2,4

40,6
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planerad tomtförsäljning flyttades fram i tid och en tomt
som såldes i Uthamra strand var inte budgeterad. I om
vandlingsområdena Uthamra Strand och Skoga har det
inkommit mer gatukostnadsersättning än budgeterat.
När ett projekt avslutas helt eller delvis, samt om en för
säljning sker, visas intäkterna och kostnaderna i resultat
räkningen. I år blev vinsten för exploateringsprojekten
3,1 miljoner kronor jämfört med en budget på 8,3 miljoner
kronor. Omvandlingsområdet Gustavslund har gett en
vinst på 8,8 miljoner kronor och området Mörbyvägen en
förlust på 12,3 miljoner kronor. En tomtförsäljning i Ut
hamra strand har gett en vinst på 4 miljoner kronor samt
försäljningen av en industritomt i Fågelsången en vinst på
2,3 miljoner kronor.
I figur 15 redovisas exploateringen för bostads- respek
tive industriexploatering. I avsnittet räkenskaper finns en
tabell som visar alla projekt överstigande 1 miljon kronor.

Investeringar
Vallentuna kommun fortsätter att göra stora investeringar.
Årets investeringar är 218 miljoner kronor, efter avdrag
för tre statliga investeringsbidrag. Det är en ökning från
föregående år med 15 procent. Trots ökningen är utfallet
bara 75 procent av budgeterade nettoinvesteringar. Inves
teringsbudgeten för 2012 består av årets del i kommun
plan 2012–2014 samt överförda medel från 2011 och nya
beslutade investeringsprojekt.

De större projekten, definierade som projekt med en to
tal investeringsbudget som överstiger tio miljoner kronor
för året, redovisas i figur 16. I avsnittet räkenskaper finns
en tabell som visar alla investeringsobjekt större än en
miljon kronor.
• Ombyggnationen av Vallentuna trafikplats fortsätter.
Projektet omfattar byggandet av en planskild korsning
mellan Roslagsbanan och väg 268. Årets utgifter är
47,6 miljoner kronor. Första järnvägsbron är färdig
ställd och invigdes i september. Totala utgiften för
projektet beräknas bli cirka 250 miljoner kronor varav
kommunens del är 100 miljoner kronor.
• Projektet för upprustning av torgytor och offentliga
rum samordnas delvis med Vallentuna Centrum AB.
Projektet är senarelagt och en första etapp upphandlas
under hösten 2013.
• Vallentuna Kulturhus Bibliotek invigdes i november.
Utgifterna för uppförandet har hittills kostat 165,6 mil
joner kronor. Markarbetena kommer att färdigställas
under våren 2013.
• Ett hus på Hammarbackens gruppbostad är totalt
ombyggt och sanerat på grund av fukt och mögel. I två
hus har arbete med takbyte, panel, fuktig isolering, el
och ventilation utförts till en kostnad av 25,3 miljoner
kronor.

Förvaltningsber ät telse

• Lovisedalsskolans ombyggnad till F-9-skola har färdig
ställts till en totalkostnad av 87,1 miljoner kronor
förutom de markarbeten som kvarstår.
• Ombyggnad av Vallentuna gymnasium pågår med
anledning av att Vallentuna Friskola flyttat in. I år har
det nya kemilabbet blivit klart och nästa år ska matsal
en åtgärdas.
• Ormstaskolan ska byggas om till en F-9-skola till en
beräknad kostnad av 250 miljoner kronor. Beslut har
fattats att riva både Valhall (Lilla skolan) och Ormsta
skolan med hänsyn till byggnadernas dåliga skick.
• Två nya förskolor har förprojekterats. De väntas bli
klara år 2014 till en beräknad total kostnad på 85,1
miljoner kronor. Det blir fem avdelningar och tillag
ningskök i varje förskola. Förskolan Karlavägen ska ha
passivhusstandard.
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Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investering
arna kommunen finansierar med egna medel. För år 2012
är den 37 procent att jämföra med 39 procent föregående
år. De senaste åren har självfinansieringsgraden varit
sjunkande på grund av att kommunen sedan år 2010 lånar
pengar. Se figur 17 och 18.
Investeringarnas andel av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning är 16 procent i år jämfört med
17 procent år 2011. Detta nyckeltal mäts i hela Sverige och
genomsnittet för Stockholms län år 2011 var 13 procent.

Likviditet och kapitalbehov
Likvida medel och placeringar ökade under året med totalt
26,3 miljoner kronor. Kommunen hade i början av året
låneskulder på 272 miljoner kronor. Vid årets slut hade
de ökat med 126 miljoner kronor till 398 miljoner kronor.

Figur 17. Självfinansieringsgrad av investeringar

Tidigt under året lånades 100 miljoner kronor in och under
april–juli amorterades kortfristiga lån på 47 miljoner kro
nor. I december lånades ytterligare 73 miljoner kronor in
för att betala en del av investeringen i nya trafikplatsen.
Lånen är låsta på olika långa betalningstider, se figur
19. Nästa år förfaller två lån på totalt 100 miljoner kronor.
Alla lån är amorteringsfria. Den genomsnittliga räntan
är 3,3 procent och är i genomsnitt bunden i 3,6 år. Årets
finansiella intäkter och kostnader avvek med 0,2 miljoner
kronor mot budgeterade värden.

Högre marknadsvärden
I balansräkningen finns sammanlagt 197 bostadsrätter
bokförda till ett anskaffningsvärde av 4,3 miljoner kronor.
Dessa skulle antagligen ha ett högre värde vid en eventuell
försäljning. Fem bostadsrätter friköptes under året. Även
de noterade aktier som kommunen äger i Elverket Vallen
tuna AB har ett högre marknadsvärde, 22 miljoner kronor,
än vad de är bokförda till.

Soliditet
Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka på
lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna som är finan
sierade med eget kapital, se figur 20. Enligt 2012 års bokslut
har soliditeten försämrats med fem procentenheter till 51
procent jämfört med föregående årsskifte. Sänkningen
beror på att kommunen till största del finansierar sina
investeringar med lån. Tar man hänsyn till ansvarsförbin
delser för pensioner blir soliditeten 22 procent. Vid ett vägt
genomsnitt för hela rikets kommuner år 2011 var soliditet
en 51 procentenheter exklusive ansvarsförbindelsen , och
13 procentenheter när den inkluderades.

Figur 18. Investeringsnetto samt ökad inlåning
2008–2012
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Natursköna Vallentuna erbjuder invånarna rekreation och ett rikt kultur- och friluftsliv.

Övriga åtaganden
Utöver de pensionsåtaganden som beskrivits, har kom
munen flera borgensåtaganden. De var vid årsskiftet
267,1 miljoner kronor. Vallentuna kommun är medlem
i Kommuninvest ekonomisk förening och har ett solida
riskt borgensa nsvar som motsvarar sin andel. Den var vid
årsskiftet 454,7 miljoner kronor.

Figur 19. 	Lånens förfalloår och belopp
Mnkr
120
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Under året ingick kommunen ytterligare borgens
åtaganden för Vallentunavatten AB på 27,0 miljoner kronor
och för kommunens dotterbolag AB Össebyhus på 9,5 mil
joner kronor.

Figur 20. Utveckling
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Med det goda småstadslivet i en
nära och högt värderad naturoch kulturbygd bidrar Vallentuna
kommun aktivt till en växande och
hållbar storstadsregion.
vision för vallentuna kommun
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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 eko
nomisk hushållning” att dagens kommuninvånare ska
finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp
betalningen till framtida generationer. Med god ekono
misk hushållning menas också att kommunen ska bedriva
sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamåls
enligt sätt.
Vid varje ny mandatperiod beslutar de styrande poli
tikerna i Vallentuna om en politisk handlingsplan som
styr verksamheten de kommande åren. Utifrån denna har
kommunfullmäktige fastställt 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 respek
tive nämnds verksamhetsplan. Dessutom finns flera olika
styrdokument, såsom policys och riktlinjer som kommun
fullmäktige har antagit. Tillsammans skapar dessa förut
sättningar för en god utveckling av Vallentuna kommun.

Kommunens mål
Uppföljningen av de kommungemensamma målen för
2012 visar att 10 av 16 mål är uppfyllda. De övriga målen,
drygt en tredjedel, är delvis uppfyllda. Denna målupp
fyllelse bedöms som tillräcklig för att uppfylla kravet på
god ekonomisk hushållning. Flera av målen är formulerade
som strävansmål som ska uppnås på längre sikt.

Det strategiska området kund/invånare har en god
måluppfyllelse, där sex av åtta mål har uppnåtts och två är
delvis uppnådda. Vallentuna kommun har goda resultat
i den medborgarundersökning som Statistiska Central
byrån (SCB) genomför. SKL:s uppföljning av trygghet och
säkerhet i Sveriges kommuner visar mycket goda resultat
för Vallentuna. Ytterligare ett mål har uppnåtts i och med
satsningen på det nya kulturhuset vilket ger invånarna ett
större kulturutbud än tidigare.
Uppföljningen av området god ekonomisk hushållning
visar en god måluppfyllelse för kommunen som helhet.
Det ekonomiska resultatet är positivt, måluppfyllelsen
för samtliga kommungemensamma mål är god och målen
kring ledarutveckling och rekrytering är uppnådda. Dock
har kostnaden per betygspoäng i grundskolan ökat till följd
av lägre betygsresultat.
Måluppfyllelsen är god inom det strategiska området
tillväxt och utveckling. Tre av fyra mål har uppnåtts och
ett är delvis uppnått. Vallentuna kommun bidrar aktivt
till en växande storstadsregion och har tillsammans med
grannkommunerna tagit fram en gemensam vision för
Stockholm Nordost. Kommunen genomför stora satsning
ar på infrastruktur och en av årets händelser är invigning
en av tågbron över väg 268.
Energi och miljö är det område som visar sämst mål
uppfyllelse. Området innehåller två kommungemen
samma mål och båda dessa är delvis uppfyllda. Vallentuna
kommun har lyckats med att minska energiförbrukningen
i kommunens fastigheter och har ökat källsorteringen
av sopor. Arbetet med att ta fram miljöpolicy och lokala
miljömål har inletts under 2012.
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Verksamhetsmål

Måluppfyllelse
Figur 21. Kommungemensamma mål
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Kund/invånare
Kommungemensamma mål
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Kommentar

Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller
mycket nöjda med den verksamhet och service
som kommunen levererar.

Uppnått

Målet följs upp via Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning genom
så kallad ”nöjd-medborgar/region/inflytande-index” (NMI, NRI och NII). Målet är
att ha högre resultat än genomsnittet för riket och detta har uppnåtts i samtliga
tre index.

Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt
finansierade tjänster inom förskola, grundskola,
gymnasium och inom socialnämndens stöd- och
omsorgsverksamheter.

Uppnått

Målnivån är att 90 procent av vårdnadshavarna ska instämma i påståendet
om att deras barn går i den förskola/skola som de önskar. Målet är uppfyllt
för vårdnadshavare med barn i förskola, förskoleklass och årskurs 2 där 90–93
procent instämmer i påståendet. För vårdnadshavare med barn i årskurs 5 och
8 instämmer 84 respektive 85 procent i påståendet. Samtliga andelar är i nivå
med föregående år (undersökningen gäller endast verksamheter i kommunal
regi). Gymnasieeleverna kan fritt söka gymnasieutbildning i hela länet. I
socialnämndens SCB-enkät fanns inte möjlighet att lägga till frågan om valfrihet
för år 2012.

Alla som har behov av kommunens tjänster ska
uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att
få sitt ärende behandlat.

Uppnått

Verkställigheten av beslut rörande de kommunala verksamheterna upplevs
som god. Införandet av en så kallad bygglovstelefon har markant förbättrat
tillgängligheten liksom den information om förskolors statistik och platstillgång
som finns på kommunens webbplats.

Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt
val för våra och andra kommuners elever.

Delvis
uppnått

Andelen elever folkbokförda i kommunen har i lägre utsträckning än tidigare
år valt att gå i Vallentuna gymnasium. Samtidigt har antalet elever med
grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier minskat jämfört med
föregående år men andelen behöriga elever över 20 år är högre än riket
i genomsnitt.

Vallentunas grundskolor ska, vid slutet av perioden, tillhöra den bästa tiondelen av Sveriges
skolor.

Delvis
uppnått

I Sveriges kommuner och landstings (SKL) rapport hamnar inte Vallentuna
kommuns grundskolor inom det uppsatta målet men arbete pågår för att nå dit
innan slutet av 2014. Detta genomförs bland annat genom uppföljning av enkäter
och förbättringar av de delar där goda resultat inte uppnås.

Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till
ökad livskvalitet.

Uppnått

Genom invigningen av det nya kulturhuset har möjligheten till större kulturutbud
ökat för större grupper av invånare än tidigare. Under året har kommunen
inlett arbetet med att iordningställa nya grönområden i de centrala delarna av
Vallentuna.

Alla kommunala verksamheter ska i samverkan
bidra till att skapa trygghet.

Uppnått

Arbetet med att skapa trygghet pågår ständigt och exempel på sådant är bidrag
till de föreningar som bedriver regelbundna nattvandringar i kommunen samt
kommunövergripande nätverk som arbetar drog- och brottsförebyggande.
Tryggheten förbättras även genom öppnandet av fler mötesplatser såsom det nya
kulturhuset eller genom anslutningen till en social jour under icke kontorstid i
samarbete med andra nordostkommuner.

Vallentuna kommun ska underlätta för människor att leva ett självständigt liv och att vara
självförsörjande.

Uppnått

Flera samarbeten mellan kulturnämndens och socialnämndens verksamheter
pågår, exempelvis större möjligheter till arbetsträning i nya kulturhuset där det
även bedrivs IT-handledning och språkkafé. Inom socialnämndens ansvarsområde
har det under året bedrivits flera aktiviteter för att stötta föräldrar till barn med
olika typer av funktionsnedsättningar men även i form av stödgrupper för barn till
missbrukande förälder.

God ekonomisk hushållning
Kommungemensamma mål

Kommentar

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt
och med god kvalitet.

Delvis
uppnått

Vallentuna kommuns bokslut för 2012 visar ett positivt ekonomiskt resultat på
totalnivå men några enheter uppvisar ett negativt utfall. Sveriges kommuner
och landstings (SKL) jämförelse visar att Vallentuna har en högre kostnad per
betygspoäng i grundskolorna sett till jämförbara kommuner.

Vi ska ha kompetenta och engagerade
medarbetare med ett ledarskap som levererar
mesta möjliga nytta för kunder/invånare.

Uppnått

Olika former av utbildningsprogram har genomförts under året. Bland annat
har chefer deltagit i en särskild satsning avseende lönesättning och lönesamtal.
En inventering av utbildningsnivån bland fritidsledare har gjorts ledande till
kompetensutvecklingsplaner och en planerad kortare yrkesutbildning under 2013.

Tillväxt och utveckling
Kommungemensamma mål

Kommentar

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande
storstadsregion genom en god planering av
bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer.

Uppnått

Kommunen deltar aktivt i samarbete kring utveckling av Stockholms
nordostkommuner där en ny gemensam vision för samhällsplanering
tagits fram. Samverkan har även skett med grannkommuner avseende en
utbyggd kollektivtrafik med koppling både till Stockholm city, Arlanda och
E4. Kulturnämnden har under året sett över programplanering och utbud
gällande Runrikets aktiviteter. Socialnämnden tar aktiv del i remisshantering av
detaljplaner och samråd gällande bostäder för nämndens målgrupper.

Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt
attrahera kunskapsföretag och vara en
företagsvänlig kommun.

Uppnått

Vallentuna kommun har tillsammans med andra nordostkommuner antagit en
vision där samhällsplaneringen inriktas mot tydligt förbättrade förutsättningar för
företagande i allmänhet och för kunskapsföretag i synnerhet. Kulturnämnden har
inlett samarbeten med föreningar och konsthantverkare i syfte att genomföra ett
antal gemensamma evenemang.

Öka samarbetet mellan privat, ideell och
offentlig sektor för ökad kundnytta.

Uppnått

Vallentuna kommun anordnade årets höstfest tillsammans med bland andra
Centrumföreningen. Till de större händelserna under året tillhör en EXPOmässa Nordost genomförd i samverkan med näringsliv och nordostkommuner.
Dessutom anordnades en företagardag och mässa i november. Till årets
aktiviteter hör även framtagande av trycksaker i form av "Välkommen till
Vallentuna", en turistkarta, och en kulturhuspresentation där offentligt och privat
föreningsutbud exponeras gemensamt.

Utveckling och förvaltning av Vallentuna
kommuns byggnads- och markinnehav ska
hanteras så att värdet för kommuninvånarna
ökar.

Delvis
uppnått

För att minska andelen akut underhåll i kommunens fastighetsbestånd kommer
ett förebyggande arbete med täta kontroller av kommunens fastigheter att ske
och långsiktiga underhållsplaner att läggas upp. En underhållsplan för 2013 är klar
och baseras på de mest akuta underhållsbehoven. Arbetet med att upprätta en
långsiktig underhållsplan som sträcker sig fram till 2018 har påbörjats.

Energi och miljö
Kommungemensamma mål

Kommentar

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt
hållbar, med fokus på innovativa lösningar för
miljö och energi.

Delvis
uppnått

Kommunen deltar i flera projekt för sjövård där restaureringsprojektet i
Vallentunasjön med mål att öka möjligheterna för bad- och båtliv kan nämnas.
I arbetet för att uppfylla miljökvalitetsnormerna påbörjas arbetet med en VAplan i ett samarbete mellan Roslagsvatten och kommunen. Energiförbrukningen
i kommunens fastigheter har under året minskat med god marginal. Ett arbete för
att minska matsvinnet i skolköken pågår och förskolor ses över och utrustas så att
källsortering kan ske.

För att uppfylla miljökvalitetsnormerna i
enlighet med vattendirektivet vid omklassningen
2021 ska åtgärder vidtas för sjöar och vattendrag
i kommunen.

Delvis
uppnått

Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar utförs årligen enligt plan. Under året har
kommunen deltagit i Jordbruksverkets projekt "effektiv näring" för kontroll av
spridning av gödning.
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Personalberättelse
Medarbetarnas prestationer är grunden för en
god service till invånarna i kommunen. Att ge
personalen rätt förutsättningar för att kunna
prestera är kärnan i kommunens personalarbete.
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at t u t veckl a och uppr ät thåll a god service är en
betydelsefull uppgift. Det är viktigt att Vallentuna kom
mun är en attraktiv arbetsgivare som klarar av att locka till
sig rätt personer. Det goda ledarskapet och medarbetar
skapet utgör basen för attraktiviteten och måste kontinu
erligt utvecklas och underhållas.

används även som en del i Vallentuna kommuns ledar
utvecklingsprogram. Ledarutvecklingsprogrammet drivs
av personalchefen tillsammans med en extern samarbets
partner. Tanken är att säkerställa kopplingen till den egna
verksamhetens utveckling och behov i kombination med
influenser från omvärlden.

Kommunen som arbetsgivare

Facklig samverkan
Den partsammansatta övergripande samverkansgruppen,
tillika kommunens centrala arbetsmiljökommitté, har
under året träffats vid åtta tillfällen. Under våren valde
Kommunal och Lärarnas riksförbund att säga upp det
lokala samverkansavtalet vilket ledde till att kommunen
beslutade säga upp avtalet med övriga fackliga organi
sationer för att inte ha två olika modeller att arbeta efter.
Utbildning i medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen
har anordnats för chefer under hösten.

Rekrytering
Under 2012 har Vallentuna kommun i snitt fått 16 sökande
per publicerad annons och 1017 allmänna intresseanmäl
ningar. För att höja kvaliteten i urvalsarbetet och säker
ställa kompetensen vid framförallt chefstillsättningar, har
totalt 80 rekryteringstest genomförts. Under året har ny
kommundirektör, ekonomichef, fritidschef och socialchef
rekryterats. Under sommaren erbjöds 42 av 131 sökande
ungdomar tre veckors sommarjobb i kommunen.
Kompetensutveckling
Det finns ett internt utvecklingsprogram som satsar på
kommunövergripande utbildningsinsatser. Program
met erbjuder ett varierat och uppskattat kursutbud, bland
an nat introduktion för nyanställda och olika utbildningar
inom områdena ekonomi, personal, kommunikation och
IT. Ett stort antal utbildningsaktiviteter har arrangerats
under 2012.
Den stora utbildningssatsningen för chefer om löne
processen och lönesamtal som inleddes under hösten 2011
fortsatte med fem tillfällen under 2012. Totalt har drygt
120 chefer genomgått utbildningen.
Under året upphandlades ett kompetensinventerings
verktyg. Syftet med verktyget är att samla in uppgifter
om de kompetenser som finns hos medarbetarna för att
skapa en strategisk kompetensförsörjningsplan. Den nya
skollagen ställer också nya krav på behörigheter för lärare
varför verktyget blir mycket användbart i skolornas arbete
med kompetensförsörjning.
För arbete med team- och grupputveckling används
personprofilverktyget Insights Discovery. Verktyget

Arbetsmiljö och hälsa
Vallentuna kommun har ett långsiktigt hälsofrämjande
arbete för att utveckla arbetsplatser med friska och enga
gerade medarbetare. Arbetet sker i nära samarbete med
kommunens företagshälsovård och målet är att den totala
sjukfrånvaron ska vara högst fem procent, under året var
den 5,5 procent. Figur 21 visar sjukfrånvaro i procent av
arbetstiden jämfört med tidigare år. Andelen långtids
sjukskrivna utgjorde 42,4 procent av sjukfrånvaron medan
45 procent av kommunens tillsvidareanställda inte hade
någon sjukfrånvaro alls. Kostnaden för all sjuklön under
året var 7,2 miljoner kronor, 6,8 miljoner kronor under 2011.
Under slutet av året påbörjades införandet av ett verk
tyg för stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet och för
tillbuds- och arbetsskadeanmälningar,KIA, Kommunernas
Informationssystem om Arbetsmiljö. Målet är att detta ska
bidra till färre inträffade olycksfall samt en god arbetsmiljö.
Medarbetarundersökning
I samband med att kommunen genomförde årets med
arbetarenkät användes för första gången också en modell
för kontinuerlig utvärdering av arbetsgivarpolitiken för

landets kommuner. Modellen”Hållbart medarbetar
engagemang” (HME) innehåller nio enkätf rågor som
är gemensamma för alla kommuner. Syftet är dels att
skapa ett jämförelsematerial kommuner emellan, men
också att kunna analysera kopplingen mellan med
arbetarengagemang och verksamhetsresultat i den
egna kommunen. Vallentunas HME-index blev 81 på
en skala 0–100.

Medarbetarna i siffror
Kommunen hade den 31 december 1 536 tillsvidare
anställda, eller 1 422 årsarbetare. Det är en ökning med
48 tillsvidareanställda, eller 47 årsarbetare jämfört med
2011. Fördelningen mellan kvinnor och män är 81 procent
respektive 19 procent. Av kvinnorna arbetar 64 procent
heltid (66 procent 2011) och av männen 85 procent (ingen
förändring mot 2011). Personalomsättningen var 11,1 pro
cent (12,1 procent 2011).

Figur 22. Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden*
Åldersgrupp

2012

2011

2010

Kvinnor

5,8 %

5,6 %

5,9 %

Män

4,5 %

4,0 %

4,9 %

Totalt

5,5 %

5,2 %

5,7 %

Total för 29 år och yngre

4,4 %

3,8 %

3,9 %

Totalt för 30–49 år

5,2 %

5,0 %

5,1 %

Totalt för 50 år och äldre

6,3 %

6,1 %

7,0 %

* Tillgänglig ordinarie arbetstid är den ordinarie arbetstiden enligt
avtal, med hänsyn tagen till frånvaro utan lön, till exempel tjänst
ledighet för vård av barn.

Figur 23. Fördelning av tillsvidareanställda per
förvaltning i procent
 Kommunlednings-

Åldersstruktur och pensionsavgångar
Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda
2012 är 46,4 år (45,2 år 2011).
Enligt pensionsavtalet (KAP-KL) kan en anställd gå
i pension mellan 61 och 67 år. Vanligast är fortfarande att
bli pensionär vid 65 år. Avgångsskyldighet finns enligt lag
vid 67 års ålder. Under året har 28 anställda gått i pension
jämfört med 42 under 2011. Flertalet har gått i pension vid
65 års ålder eller tidigare.
Personalkostnader och löneöversyn
Personalkostnaderna under året uppgick till sammanlagt
751,0 miljoner kronor fördelade enligt figur 24.
En löneöversyn har gjorts under året med en genom
snittlig löneökning på 3,3 procent. Motsvarande siffra för
2011 var 2,0 procent.

kontoret; 4 %
 Samhällsbyggnads-

förvaltningen; 6 %
 Fritidsförvaltningen;
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Figur 24. Personalkostnader
Belopp i mnkr

2012

2011

Löner

531,6

493,9

48,5

46,2

Pensioner
Sociala avgifter

170,9

158,8

Summa personalkostnader

751,0

698,9
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Verksamhetsberättelser
I verksamhetsberättelserna finns en kort
beskrivning av nämnder och förvaltningar,
ett urval av årets händelser samt en
framåtblick.

Figur 25. De kommunala nämndernas andel av den
totala nettokostnaden 2012
 Kommunstyrelsen,

inklusive valnämnden; 8 %
 Barn- och ungdoms-

nämnden; 46 %
 Fritidsnämnden;

3%

 Kulturnämnden;

2%

 Miljö-

och samhälls-

byggnadsnämnden; 1 %
 Socialnämnden;

29 %

 Utbildningsnämnden;

11 %

 Överförmyndar-

nämnden; 0 %

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens uppgift är att:
• leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna genom planering och uppföljning av kommunens
verksamheter och ekonomi,
• fullgöra kommunens uppgifter avseende den översiktliga planeringen och ansvara för exploatering och
infrastruktur,
• ansvara för den översiktliga planeringen av mark och vatten, en god livsmiljö i kommunen samt energiplanering
och energihushållning,
• ansvara för den strategiska planeringen för trafik- och miljöfrågor,
• ansvara för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor samt turist- och besöksnäringsfrågor,
• ansvara för en effektiv IT-struktur, översiktsplanering och samverkan med övriga delar av samhället,
• vara kommunens centrala personalorgan med ansvar för att en gemensam personalpolitik utvecklas och efterlevs.

Viktiga händelser under året
Vallentuna kommun fick höga placeringar i mätningar som
utfördes under året. Dessa var ”Bästa kommun att leva i”
och ”Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2012”.
Ett flertal byggprojekt har genomförts där de främsta
exemplen är ett nytt kulturhus och bibliotek samt en stor
ombyggnad av järnvägskorsningen i Vallentuna centrum
där Roslagsbanan och väg 268 blir planskilda. Under 2012
invigdes den första av två järnvägsbroar.
Plan- och bygglagstiftningen förändrades under 2011 och
det har ställt nya krav på anpassning av verksamheten. Det
nya vattendirektivet har förändrat kraven på planering och
byggande avseende påverkan på yt- och grundvatten. Även
de nya lagreglerna om tagande och givande av muta, införda
1 juli 2012 samt förändringar i lagen om offentlig upphand
ling har ökat kraven på kommunstyrelsens verksamheter.

Bland årets aktiviteter kan nämnas Näringslivsdagen
i samarbete med företagsorganisationerna och Vallentuna
gymnasium. Dagen lockade många besökare och gav stora
möjligheter till utbyte av erfarenheter och kontakter.
Vid årsskiftet blev samhällsbyggnadsförvaltningen orga
niserad under kommunstyrelsen vilket innebär att över
siktsplanering, regional samverkan samt näringslivs- och
marknadsfrågor handläggs där.

Framtiden
Stockholmsregionen fortsätter att vara en stark tillväxt
motor i landet och tillväxttakten verkar inte avta under
överskådlig framtid. Vallentunas befolkning beräknas
under de kommande tio åren att öka med cirka 8 000
personer.

Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att:
• ansvara för förskola och pedagogisk omsorg,
• ansvara för förskoleklass, grundskola och grundsärskola,
• ansvara för fritidshem,
• bedriva öppen förskola,
• bedriva ungdomsmottagning tillsammans med utbildningsnämnden, socialförvaltningen och landstinget.

Viktiga händelser under året
Lovisedalsskolan har under året färdigställts som F-9
skola och har i samband med detta fått en mellanhall för
idrottsundervisningen vilken även är en god tillgång för
kommunens idrottsaktiviteter på kvällstid. Bullerbyns
förskola är färdigbyggd på Hjälmstaskolans skolområde
och barnen börjar i januari 2013. På skolorna fortsätter
IT-satsningen vilket innebär tillgång till en dator eller iPad
per elev. Skolornas kvalitetsarbete fortsätter och resulta
ten går sakta framåt. Karbyskolan har satsat extra på att
utveckla kvalitetsarbetet och har ISO-certifierats under
året. Alla skolorna i kommunen har samarbetat i nätverk
kring den nya skollagen och de nya läroplanerna vilket på
sikt ska leda till bättre resultat. Vallentuna deltar i SKL:s
matematiksatsning vilken är ett led i arbetet med att höja
den nationella nivån i matematik.
Riksdagens beslut om ny skollag, det nya betygssyste
met och de skärpta behörighetskraven för lärare, försko
lelärare och rektorer har påverkat arbetet. Utökade nya
administrativa rutiner har utarbetats och kräver större
insatser både på kommunens skolor och på förvaltningen.
Betyg sätts från och med höstterminen 2012 i årskurs 6–9,

varje termin och i samtliga ämnen enligt den nya betygs
skalan A–F.
Skollagen innebär ökade krav på ledning och stimulans
för att stärka elevernas utveckling och lärande, trygghet
och studiero och motverka kränkande behandling. Skol
lagen har förtydligat ansvaret för huvudmannen och för
rektorer och fler beslut än tidigare kan nu överklagas vilket
skapat en större administration. Även kommunens tillsyn
över de fristående förskolorna har skärpts. Reformen inne
håller även ny skolförordning och nya samlade läroplaner
för varje skolform. Det systematiska kvalitetsarbetet i skol
orna kommer att stärkas genom kommunens deltagande
i SKL:s matematiksatsning, skolornas nätverksarbete och
ett webbaserat verktyg som stöd för uppföljning av resultat
för verksamheterna.

Framtiden
Ett flertal nya förskolor och skolor planeras under de
kommande åren för att möta de behov som kommer av en
växande befolkning.
Skolornas stora IT-satsningar fortsätter med bland annat
digitala läromedel.

Vallentuna satsar mycket på skolverksamheten – ombyggnationer, kvalitetsarbete och fler behöriga lärare är några exempel.
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Verksamhetsber ät telser

Fritidsnämnden
Fritidsnämndens uppgift är att:
• vara huvudman för kommunens fritidsfrågor,
• främja en meningsfull fritid för kommunens invånare,
• ansvara för kommunens sport- och fritidsanläggningar,
• bedriva och samordna kommunens förebyggande ungdomsarbete,
• stödja föreningslivet.

30

Viktiga händelser under året

Framtiden

Det har varit ett händelserikt år för ungdomsenheten. Den
enskilt största händelsen var öppnandet av fritidsgården
i Bällstaberg vilken blivit en välbesökt och uppskattad
verksamhet. Nova har stått för de stora arrangemangen och
har bland annat varit delarrangör i en nationell tävling för
unga musiker.
Idrotts- och friluftsenheten har under året arbetat för en
effektivare energianvändning och utnyttjande av kommu
nens resurser. Under året har ett elektroniskt nyckelsystem
införts på den nya sporthallen i Lovisedalsskolan, vilket
bland annat kommer att underlätta bokningen av denna
och av övriga lokaler i framtiden.

Fritidsgården i Bällstaberg har fungerat bra, och behovet av
liknande lokala mötesplatser finns på fler ställen i kommu
nen. Fältgruppen kommer att fortsätta med förebyggande
arbete i lägre åldrar och etablera metoder för föräldrakon
takter samt även bredda samarbetet med skola, socialtjänst
och polis. Samarbetet med SISU (idrottens studieförbund)
i syfte att stärka föreningslivet kommer att fortgå, lik
som översynen av de olika formerna för föreningsbidrag
och fördelningsprinciper för träningar och arrangemang
i kommunens anläggningar.

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

Viktiga händelser under året

Framtiden

Det nya kulturhuset har invigts och kommer att bli en
levande mötesplats för invånare i alla åldrar. Biblioteket
har genomfört en stor översyn av hela mediebeståndet,
för att det ska vara så aktuellt som möjligt och anpassat
till de lokala behoven i nya huset såväl som i filialerna.
Kulturskolan har haft ett intensivt år med bland annat
framträdande under kulturhusets invigningsvecka och
fortbildning av lärare och elever.

Under det kommande året väntar stora utmaningar med
att skapa identitet för kulturhuset och verksamheterna, så
att alla Vallentunas invånare, näringslivet och besökare
i kommunen känner sig välkomna där. Vallentuna Teater
nyinvigs också under 2013, den är kommunens scen för
större evenemang och konferenser.
Kulturskolan utvecklar sitt kvalitetsarbete och stärker
samarbetet med skolan samtidigt som man utreder nya
lokaler som är bättre anpassade för egna verksamheter
och samarbeten.

Nya kulturhuset kommer till våren att ha ett vackert grönt tak med sedumväxter.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppgift är att svara för den tillsyn, offentlig kontroll och övrig
myndighetsutövning som i enlighet med lag eller annan författning ska fullgöras av en kommunal nämnd inom
följande områden:
• miljöbalken och övrig lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, smittskydd,
• tillsyn livsmedelslagstiftningen,
• myndighetsutövning inom plan- och bygglagen samt övrig speciallagstiftning,
• områdesbestämmelser och detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och där
enkelt planförfarande tillämpas,
• bostadsanpassning,
• parkeringstillstånd till funktionshindrade,
• vad som ankommer på en kommunal nämnd enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor, lokala
trafikföreskrifter, undantag från trafikföreskrifter,
• ansvara för mätningsteknisk verksamhet och kartproduktion, framställa och utföra nybyggnadskartor,
lägeskontroll, utsättning samt övriga mätuppdrag,
• ansvara och samordna utvecklingen av kommunens geografiska informationssystem,
• ansvara och ajourföra kommunens digitala primärkarta.

Viktiga händelser under året

Framtiden

Under året har tillsyn av enskilda avloppsanläggningar
i området Garns-Ekskogen slutförts och sanering av föro
renad mark i Ekskogen har påbörjats.

Inom kart- och mätområdet har förberedelser gjorts med
anledning av att ett nytt nationellt höjdsystem införs
i februari 2013.
Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar och inventering
av kommunens industriområden är exempel på aktiviteter
under det kommande året.
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Verksamhetsber ät telser

Socialnämnden
Socialnämndens uppgift är att bedriva verksamhet 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 funktionsnedsättning,
• riksfärdtjänst,
• tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av nikotinläkemedel
och receptfria läkemedel.
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Viktiga händelser under året

Framtiden

Ombyggnaden av Väsbygårdens äldreboende slutfördes
och två demensenheter med totalt 18 platser öppnades
under våren.
Inom demensvården påbörjades införandet av nationella
riktlinjer i samverkan med primärvården.
Socialnämnden övertog ansvaret för kommunens mot
tagande av nyanlända flyktingar och integrationsfrågor.
Vårljus startade ett gruppboende i Vallentuna för ensam
kommande unga, vilket innebär att flertalet ungdomar,
som kommunen ansvarar för, fick möjlighet att flytta till
kommunen.
En behandlingslägenhet öppnades för att kunna ge stöd
och behandling på hemmaplan och för att undvika eller
förkorta externa placeringar. En förenklad biståndshand
läggning avseende serviceinsatser infördes inom hem
tjänsten.
För att tillgodose det ökande behovet av arbetsplatsförlagd
praktik inom daglig verksamhet, startades ett projekt till
sammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Förvaltningens utföraravdelning har påbörjat arbetet med
att utveckla ett ledningssystem för systematiskt kvalitets
arbete enligt Socialstyrelsens krav .
Socialnämndens åtaganden kommer under de närmaste
tre åren att utökas på grund av förändrad lagstiftning gäll
ande bland annat förstärkt skydd för barn, bemanning i sär
skilt boende och kommunens övertagande av hemsjukvård.
I takt med ett ökat antal äldre och ökade svårigheter att
rekrytera kommer kompletterande tekniska lösningar att
bli allt viktigare.
Ett nytt verksamhetssystem, vilket påverkar stora delar
av socialnämndens ansvarsområde, kommer att imple
menteras under 2013.

Äldreomsorgen erbjuder sina boende många olika aktiviteter under dagarna.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens uppgift är att:
• ansvara för gymnasieskola inom kommunen,
• ansvara för att elever får välja gymnasieskola och gymnasiesärskola,
• ansvara för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt svenska för invandrare inom ramen för
samarbetet inom Kunskapscentrum Nordost,
• ansvara för uppföljning (kommunens informationsansvar) för alla 16–20 åringar.

Viktiga händelser under året

Framtiden

Naturkunskapslokalerna i Vallentuna gymnasium har
byggts om och moderniserats.
Antalet folkbokförda ungdomar i åldern 16–19 år minsk
ade inför höstterminsstarten och väntas fortsätta minska
de närmaste åren. Fler ungdomar än tidigare nyttjar det
fria valet och väljer gymnasieskola utanför kommunen.
Det innebär en ökning av förvaltningens övergripande
administration och en länsgemensam elevdatabas har in
förts för att underlätta kommunernas administration. Det
minskade elevunderlaget ställer stora krav på Vallentuna
gymnasiums organisation och planering av undervisning
en. Stora lokalminskningar har gjorts och kommer fortsatt
att behöva göras för att minska kostnaderna.

Elevkullarna minskar avseende ungdomar i gymnasie
åldern och detta kommer sannolikt att leda till att Vallen
tuna gymnasium även under 2013 får ett minskat elev
underlag. Minskningen av elevantalet kommer även att
påverka skolans behov av lokaler samt programutbud och
klasstorlekar.
Det länsgemensamma samarbetet via Kommunförbun
det Stockholms län, kommer under 2013 att förstärkas med
bland annat projekt för lärlingsutbildning för vuxna och
för gymnasiesärskolans nationella program.
Inom ramen för Kunskapscentrum Nordost fortsätter
samarbetet mellan Danderyd, Täby, Vallentuna och Vax
holms kommuner kring vuxenutbildningen.
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Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden ansvarar för att:
• utse gode män,
• huvudmannens tillgångar används för hans eller hennes nytta,
• tillgångar är tryggt placerade och ger en skälig avkastning,
• vara en garanti mot rättsförluster,
• årligen fastställa den gode mannens eller förvaltarens arvode. I de fall som huvudmannens tillgångar eller
inkomster understiger 2,65 procent av basbeloppet är kommunen skyldig att stå för arvodet.

Viktiga händelser under året

Framtiden

I januari skapades en gemensam överförmyndarorganisa
tion i samverkan med Täby, Norrtälje och Österåkers kom
muner med bas i Täby. Genom att samla tjänstemännen
skapades en långsiktigt hållbar organisation som kan
hantera ett ökat antal ärenden samt skärpta lagkrav. Under
året har rutinerna för handläggning och administration
setts över samtidigt som man har satsat på att rekrytera
och utbilda gode män.

Det pågår en statlig utredning som kan innebära att hand
läggningen av ärenden och vissa beslut flyttas från tings
rätt till kommun. Utredningen kommer att presentera ett
förslag till detta under våren 2013.
Överförmyndarnämnden är ytterst ansvarig för de gode
män som företräder personer folkbokförda i Vallentuna
kommun.
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I Vallentuna finns många
småföretagare eftersom kommunen
har ett bra företagsklimat.

Räkenskaper
Sammanställd redovisning
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syf tet med den sammanställda redovisningen är
att sammanfatta kommunens ekonomiska ställning och
åtaganden. Det handlar om att ge en helhetsbild av verk
samheten oavsett om den bedrivs i egen regi eller utförs av
interna eller externa bolag. Detta underlättar till exempel
jämförelser med andra kommuner.
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och
kommunalförbund där kommunen har minst 20 pro
cents inflytande. I kommunkoncernen Vallentuna ingår,
förutom kommunen, det av kommunen helägda bolaget
AB Össebyhus och det vilande helägda bolaget Vallentuna
Förvaltnings AB. Det har inte varit några förändringar
i den kommunala koncernen under året. Vallentuna kom
mun fick en utdelning på 17 850 kronor från AB Össebyhus
under året. Vallentuna kommun sköter den tekniska och
administrativa förvaltningen samt projektledning för
byggandet av ett trygghetsboende åt AB Össebyhus. AB
Össebyhus använder kommunal borgen för sina lån och
betalar för det en borgensavgift.
Koncernens siffror redovisas i särskilda kolumner
i resultat- och balansräkning. Eftersom den samman
ställda redovisningen ska spegla koncernens relation till
omvärlden har interna tillgångar och skulder samt interna
intäkter och kostnader eliminerats. Den sammanställda
redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det
innebär att det intjänade kapital som finns i bolaget vid

förvärvstillfället eliminerats. Kapital som tjänats in efter
förvärvet räknas in i koncernens kapital. I enlighet med re
kommendationer från RKR har obeskattade reserver delats
upp i eget kapital och uppskjuten skatteskuld (latent skatt).
I resultaträkningen visas bara externa intäkter och
kostnader till skillnad från i driftsredovisningen där även
intäkter och kostnader mellan nämnderna ingår. De två
största interna posterna är skol- och gymnasiepeng samt
internhyra.

AB Össebyhus
Aktiebolaget Össebyhus är ett helägt dotterbolag till
Vallent una kommun. Bolaget äger och förvaltar hyres
lägenheter och lokaler i kommunen. Fastighetsbeståndet
omfattar 72 lägenheter och den totala lägenhets- och lokal
ytan är 4 821 kvadratmeter.
Årets omsättning uppgår till 4,9 miljoner kronor och
årets resultat till 0,3 miljoner kronor. Balansomslutningen
uppgår till 44,6 miljoner kronor den 31 december. Bolaget
har inga anställda utan teknisk och administrativ förvalt
ning sköts av Vallentuna kommun. Kommunfullmäktige
i Vallentuna kommun har antagit en detaljplan för att
skapa förutsättningar för en utbyggnad av ett trygghets
boende på 20–30 hyreslägenheter i ett nytt flerbostadshus.
För ytterligare information om AB Össebyhus hänvisas till
bolagets egen årsredovisning.

r äkensk aper

Figur 26. Vallentuna kommuns samlade verksamhet.
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Kommunala uppdragsföretag

Kommunens nämnder

Kommunens koncernföretag

Samägda företag utan
betydande inflytande

Kommunstyrelsen

AB Össebyhus 100 %

Elverket Vallentuna AB 10,6 %

Barn- och ungdomsnämnden

Vallentuna Förvaltnings AB 100 %

Roslagsvatten AB 10,1 %

Fritidsnämnden

Söderhalls Renhållnings AB 5,0 %

Kulturnämnden

Käppalaförbundet 4,7 %

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

StorStockholms
Brandförsvar 3,1 %

Socialnämnden

Norrvatten 3,0 %

Utbildningsnämnden

Stockholmsregionens
Försäkring AB 2,74 %

Kommunala entreprenader *

Valnämnden
AB Vårljus 0,6 %
Överförmyndarnämnden
Kommuninvest
ekonomisk förening 0,2 %
Vallentunavatten AB 0,1 %

* Kommunala entreprenader är företag som helt ägs av andra juridiska personer och som utför kommunala tjänster.

Kommunens samlade verksamhet
Kommunens samlade verksamhet består, utöver kom
munkoncernen, av kommunala uppdragsföretag där kom
munen har ett ekonomiskt engagemang. De kommunala
uppdragsföretagen ingår inte i kommunens sammanställ
da redovisning. Vallentuna kommun har samägda företag
där kommunen äger mindre än 20 procent och kommunala
entreprenadföretag. I avsnittet om verksamhet i extern regi
i förvaltningsberättelsen finns fler jämförelser över ande
len intern respektive extern regi för olika verksamheter.

Vallentuna kommun har en viss del av avfallshantering
en kvar i egen regi (merparten hanteras av entreprenör).
Årets intäkter uppgår till 17,8 miljoner kronor och årets re
sultat till 0,1 miljoner kronor. Avfallskollektivet har spar
ade överskott på 1,8 miljoner kronor. Avfallshanteringen
omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip som
gör att kommunen inte får ta ut högre avgifter än som svar
ar mot verkliga kostnader för verksamheten vilket gör att
det sparade överskottet inte tillfaller kommunen utan ska
återföras till kollektivet.

Resultaträkning
Belopp i mnkr

Not

Koncernen

Koncernen

Kommunen

Kommunen

2012

2011

2012

2011

Verksamhetens intäkter

1

307,0

265,7

303,1

261,9

Verksamhetens kostnader

2

-1 608,6

-1 513,5

-1 605,5

-1 510,9

Avskrivningar

3

-49,3

-44,8

-49,0

-44,5

-1 351,0

-1 292,6

-1 351,5

-1 293,5

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

4

1 190,2

1 146,9

1 190,2

1 146,9

Generella statsbidrag och utjämning

5

203,8

193,7

203,8

193,7

Finansiella intäkter

6

3,3

2,3

3,2

2,1

Finansiella kostnader

7

-14,9

-16,9

-15,1

-16,8

Resultat före extraordinära poster

31,4

33,4

30,6

32,3

Skattekostnader

-0,1

-0,3

Årets resultat (förändring av eget kapital)

31,4

33,1

30,6

32,3

30,6

32,3

Balanskravsutredning
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: realisationsvinster

1

Årets resultat enligt balanskravet

3,2

1,4

27,4

30,9
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Vallentuna centrum ska byggas ut och utbudet av butiker breddas.
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Kassaflödesanalys
Belopp i mnkr

Not

Koncernen

Koncernen

Kommunen

Kommunen

2012

2011

2012

2011

Den löpande verksamheten
Årets resultat

31,4

33,1

30,6

32,3

Justering för avskrivningar

49,3

44,8

49,0

44,5

Justering för gjorda avsättningar

8

8,2

15,3

8,2

15,3

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

9

-2,8

-1,4

-2,8

-1,4

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

86,1

91,8

85,0

90,6

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar/placeringar

-22,0

48,7

5,1

48,3

Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploateringsfastigheter

11,2

-0,9

11,2

-0,9

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder

103,8

-2,8

77,0

-0,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten

179,1

136,8

178,3

137,6

-220,2

-225,5

-219,0

-225,5

3,2

0,0

3,2

0,0

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0,0

1,4

0,0

1,4

-217,0

-224,1

-215,8

-224,1

Finansieringsverksamheten
38

Nyupptagna lån

173,3

125,0

173,0

125,0

Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga skulder

-93,7

-1,9

-93,7

-1,7

Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar

-15,5

0,0

-15,5

0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

64,1

123,1

63,8

123,3

Likvida medel vid årets början

138,5

102,6

134,1

97,3

Likvida medel vid årets slut

164,7

138,5

160,4

134,1

Förändring i likvida medel

26,2

35,9

26,3

36,9

Årets kassaflöde

Balansräkning
Belopp i mnkr

Not

Koncernen

Koncernen

Kommunen

Kommunen

2012

2011

2012

2011

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
a) Mark,byggnader och tekniska anläggningar

10

1 406,6

1 249,9

1 393,8

1 238,0

b) Maskiner och inventarier

11

43,4

29,2

43,2

29,0

9,9

10,2

10,5

10,8

Finansiella anläggningstillgångar
a) Värdepapper,andelar och bostadsrätter

12

b) Långfristiga fordringar

15,5

Summa anläggningstillgångar

1 475,3

15,5
1 289,4

1 463,0

1 277,9

Omsättningtillgångar
Exploateringsfastigheter, lager och förråd

13

17,1

28,3

17,1

28,3

Kortfristiga fordringar

14

116,2

121,2

116,2

121,3

15

164,7

138,5

160,4

134,1

325,0

288,0

293,8

283,8

1 800,3

1 577,4

1 756,8

1 561,7

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

27,0

Summa omsättningtillgångar
Summa tillgångar

39

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

16

varav årets resultat

927,6

896,4

899,5

868,8

31,4

33,1

30,6

32,3

71,7

71,7

93,7

85,5

varav pensionsreserv
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

17

Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar

93,7

85,5

0,2

0,2

93,9

85,7

93,7

85,5

374,7

295,2

360,3

281,0

Skulder
Långfristiga skulder

18

Kortfristiga skulder

19

Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

404,0

300,1

403,2

326,3

778,8

595,2

763,6

607,3

1 800,3

1 577,4

1 756,8

1 561,7

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter

10,0

Ansvarsförbindelser
a) P
 ensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna

20

520,6

521,6

520,6

521,6

b) Övriga ansvarsförbindelser

21

267,1

231,0

267,1

231,0

År 2011 har räknats om. Den kortfristiga delen av avsättningar redovisas fr.o.m. år 2012 som Kortfristig skuld och inte som Avsättning.
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Noter till resultaträkning och kassaflödesanalys
Not 1. Verksamhetens intäkter
Belopp i mnkr
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet och entreprenad
Övrig försäljning
AFA försäkring, jämförelsestörande
Reavinst anläggningstillgångar
Vinst exploatering
Summa

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

72,8
50,5
83,4
39,2
17,8
16,8
3,2
23,4
307,0

70,5
49,8
89,9
29,9
17,2

70,5
49,8
89,9
29,9
13,3

1,4
7,0
265,7

72,8
50,5
83,4
39,2
13,9
16,8
3,2
23,4
303,1

1,4
7,0
261,9

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

58,9
751,2
77,7
700,6
20,2
1 608,6

55,6
699,1
81,8
673,1
3,8
1 513,5

58,9
750,9
77,3
698,2
20,2
1 605,5

55,6
698,9
82,1
670,5
3,8
1 510,9

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

40,6
8,7
49,3

36,6
8,2
44,8

40,3
8,7
49,0

36,3
8,2
44,5

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

1 176,2

1 120,9
4,2
21,8

1 176,2

1 120,9
4,2
21,8

I bidrag år 2011 ingår moms avseende åren 2007–2010 med 1,1 mnkr.

Not 2. Verksamhetens kostnader (exklusive avskrivningar)
Belopp i mnkr
Bidrag
Personal
Material
Tjänster, inkl köp av verksamhet
Förlust exploatering
Summa

Not 3. Avskrivningar
Belopp i mnkr
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Enligt plan:
Mark, byggnad och teknisk anläggning
Maskiner och inventarier
Summa

Not 4. Skatteintäkter
Belopp i mnkr
Preliminär kommunalskatt
Slutavräkning 2010, justering
Slutavräkning 2011, justering
Slutavräkning 2012, prognos
Summa

0,2
13,8
1 190,2

1 146,9

0,2
13,8
1 190,2

1 146,9

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

60,4
59,4
22,6
15,1
-0,3
46,6
203,8

41,5
55,6
21,7
30,7
44,2

41,5
55,6
21,7
30,7
44,2

193,7

60,4
59,4
22,6
15,1
-0,3
46,6
203,8

193,7

Belopp i mnkr

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

Aktieutdelning
Ränteintäkter
Summa

0,5
2,9
3,3

0,1
2,2
2,3

0,5
2,7
3,2

0,1
2,0
2,1

Not 5. Generella statsbidrag och utjämning
Belopp i mnkr
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
LSS-utjämning
Regleringsavgift/Regleringsbidrag
Kommunal fastighetsavgift 2011, prognos
Kommunal fastighetsavgift 2012, prognos
Summa

Not 6. Finansiella intäkter

Not 7. Finansiella kostnader
Belopp i mnkr
Räntekostnader
Ränta pensionsskuld
Sänkt diskonteringsränta
Övriga finansiella kostnader
Summa

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

11,1
3,7

11,3
3,7

0,1
14,9

6,0
2,5
8,3
0,1
16,9

0,1
15,1

5,9
2,5
8,3
0,1
16,8

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

8,2
8,2

15,3
15,3

8,2
8,2

15,3
15,3

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

Not 8. Justering för gjorda avsättningar
Belopp i mnkr
Årets intjänade pensioner
Summa

Not 9. Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Belopp i mnkr
Bokfört värde på friköpta bostadsrätter
Realisationsvinst anläggningstillgångar:
Realisationsvinst mark, byggnader och tekniska anläggningar
Realisationsvinst bostadsrätter
Summa

-0,4

-0,4

3,2

3,2

2,8

1,4
1,4

2,8

1,4
1,4

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

1 100,7

1 012,4
5,5
82,8
1 100,7

1 100,7

1 012,4
5,5
82,8
1 100,7

Noter balansräkning
Not 10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Belopp i mnkr
Verksamhetsfastigheter
IB anskaffningsvärde
Byte anläggningstyp
Årets investering
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Byte anläggningstyp
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Summa

305,2
1 405,9

-488,2

-34,3
-522,5
883,4

-457,3
-0,3
-30,5
-488,2
612,6

-34,3
-522,5
883,4

-457,3
-0,3
-30,5
-488,2
612,6

Publika fastigheter
IB anskaffningsvärde
Årets investering
UB anskaffningsvärde

172,4
8,2
180,7

165,8
6,6
172,4

172,4
8,2
180,7

165,8
6,6
172,4

IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Summa

-30,8
-5,4
-36,2
144,5

-25,6
-5,2
-30,8
141,6

-30,8
-5,4
-36,2
144,5

-25,6
-5,2
-30,8
141,6

31,9

37,5
-5,5

18,4

23,9
-5,5

Fastigheter annan verksamhet
IB anskaffningsvärde
Byte anläggningstyp
Årets investering
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar

-488,2

305,2
1 405,9

4,8
36,7

31,9

4,8
23,2

18,4

-12,3

-11,7

-8,0

-7,7

Byte anläggningstyp
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Summa

-0,9
-13,2
23,5

0,3
-0,9
-12,3
19,6

-0,6
-8,6
14,6

0,3
-0,6
-8,0
10,4

Markreserv
IB anskaffningsvärde
Årets investering
UB anskaffningsvärde
Summa

141,8
0,0
141,8
141,8

141,5
0,3
141,8
141,8

139,2
0,0
139,2
139,2

138,9
0,3
139,2
139,2
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Belopp i mnkr
Pågående investeringar ny-/till- och ombyggnad
IB anskaffningsvärde
Årets nettoinvesteringar i verksamhetsfastigheter
Årets nettoinvesteringar i publika fastigheter
Årets nettoinvesteringar i fastigheter annan verksamhet
Summa
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Summa

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

334,2
-181,0
58,9
1,2
213,3

208,1
89,5
36,5

208,1
89,5
36,5

334,2

334,2
-181,0
58,9
0,0
212,1

334,2

1 978,4
-571,8
1 406,6

1 781,1
-531,2
1 249,9

1 961,1
-567,2
1 393,8

1 765,0
-526,9
1 238,0

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

94,9
22,9
-0,1
117,7

85,6
9,3

94,6
22,9
-0,1
117,4

85,3
9,3

-66,5
-8,7
0,1
-75,1
42,5

-58,3
-8,2

-58,2
-8,2

-66,5
28,4

-66,4
-8,7
0,1
-75,0
42,4

-66,4
28,2

0,9
-0,1
0,8

0,4
0,5
0,9

0,9
-0,1
0,8

0,4
0,5
0,9

118,5
-75,1
43,4

95,8
-66,5
29,2

118,2
-75,0
43,2

95,5
-66,4
29,0

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

5,6
4,3
9,9

5,6
4,6
10,2

6,2
4,3
10,5

6,2
4,6
10,8

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

1,6
15,3
0,2
17,1

0,6
27,6
0,2
28,3

1,6
15,3
0,2
17,1

0,6
27,6
0,2
28,3

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

23,8
63,7
10,4
2,9
15,0
0,3
0,0
116,2

29,1
64,0
11,5
2,8
11,6
0,2
2,1
121,2

23,9
63,6
10,4
2,9
15,0
0,2
0,2
116,2

29,2
64,0
11,5
2,8
11,6
0,2
2,1
121,3

Not 11. Maskiner och inventarier
Belopp i mnkr
IB anskaffningsvärde
Årets investering
Årets försäljning
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning
UB ackumulerade avskrivningar
Summa
Pågående investeringar maskiner/inventarier
IB anskaffningsvärde
Årets nettoinvestering
Summa
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Summa

94,9

94,6
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Not 12. Värdepapper, andelar och bostadsrätter
Belopp i mnkr
Aktier och andelar
Bostadsrätter
Summa

Not 13. Exploateringsfastigheter, lager och förråd
Belopp i mnkr
Industriexploatering
Bostadsexploatering
Lager och förråd
Summa

Not 14. Kortfristiga fordringar
Belopp i mnkr
Kundfordringar
Interimsfordringar
Ingående moms
Särskilt bidrag (moms)
Fatighetsavgift
Övriga fordringar hos staten
Övrigt
Summa

Not 15. Kassa och bank
Belopp i mnkr

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

0,1
164,6
164,7

0,1
138,4
138,5

0,1
160,4
160,4

0,1
134,1
134,1

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

896,3
31,4
927,6

863,3
33,1
896,4

868,8
30,6
899,5

836,5
32,3
868,8

8,3
12,4
51,0
71,7

8,3
12,4
51,0
71,7

Kassa
Bank
Summa

Not 16. Eget kapital
Belopp i mnkr
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa
Reserv till framtida pensionsutbetalningar inom ramen för det egna kapitalet:
År 2008
År 2009
År 2010
Summa
I koncernen ingår obeskattade reserver med 73,7 % i eget kapital.

Not 17. Avsättningar
Belopp i mnkr

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

75,4
18,3
93,7

68,8
16,7
85,5

75,4
18,3
93,7

68,8
16,7
85,5

85,5
-2,8
6,0
3,7

70,2
-3,0
6,1
2,4
6,7
0,1
0,0
3,0
85,5

Avsättningar för pensioner
Avsättning för särskild löneskatt
Summa
Ingående avsättningar för pensioner
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Sänkning diskonteringsränta
Särskild avtalspension
Övrig förändring
Förändring av löneskatt
Utgående avsättningar för pensioner

0,0
-0,4
1,6
93,7

Kortfristig del av avsättningar redovisas fr.o.m. i år under kortfristiga skulder (not 19), värdet för föregående år har räknats om. Det finns ett avtal om visstidspension som uppgår till 1,4 miljoner kronor.

Not 18. Långfristiga skulder
Belopp i mnkr

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

312,5
67,7
-5,4
374,7

239,2
59,6
-3,6
295,2

298,1
67,7
-5,4
360,3

225,1
59,6
-3,6
281,0

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

99,7
3,4
137,8
6,7
42,4
32,0
21,7
22,5
21,9
15,9
404,0

20,2
3,3
97,1
11,4
40,3
29,3
19,1
44,7
20,3
14,5
300,1

100,0
3,4
137,6
6,7
42,4
32,0
21,7
21,5
21,9
16,1
403,2

47,0
3,3
97,2
11,4
40,3
29,3
19,1
44,1
20,3
14,4
326,3

Låneskulder, långfristig del
Långfristiga förutbetalda intäkter
Ackumulerade periodiserade förutbetalda intäkter
Summa

Not 19. Kortfristiga skulder
Belopp i mnkr
Låneskulder, kortfristig del
Kortfristig del av avsättningar
Leverantörsskulder
Skulder till staten
Semesterlön
Pensionskostnader (individuell del)
Övriga upplupna personalkostnader
Interimsskulder
Förutbetalda exploateringsintäkter
Övrigt
Summa
Värdet för föregående år har räknats om då kortfristig del av avsättningar tidigare togs upp i not 17 Avsättningar.
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Not 20. Ansvarsförbindelser, pensionsförpliktelser
Belopp i mnkr
Pensionsförpliktelse
Löneskatt
Summa

Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

419,0
101,6
520,6

419,7
101,8
521,6

419,0
101,6
520,6

419,7
101,8
521,6

521,6
-17,6
20,9

-0,2
520,6

475,2
-16,6
12,9
30,3
-1,4
12,1
9,0
521,6

89 %

86 %

Ingående värde
Pensionsutbetalningar
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Sänkning diskonteringsränta
Övrig förändring
Bromsen
Förändring av löneskatt
Utgående värde

-4,1

Aktualiseringsgrad

Not 21. Övriga ansvarsförbindelser
Belopp i mnkr
Vallentunavatten AB
Käppalaförbundet
AB Össebyhus
Föreningar
Roslagsvatten AB
Särskilt anställningsavtal
Förlustansvar för egna hem
Summa
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Koncern 2012

Koncern 2011

Kommun 2012

Kommun 2011

197,1
45,6
14,5
4,4
3,0
1,4
1,1
267,1

170,1
47,0
5,0
4,6
3,0

197,1
45,6
14,5
4,4
3,0
1,4
1,1
267,1

170,1
47,0
5,0
4,6
3,0

1,4
231,0

1,4
231,0

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 274 kommuner som per
2012-12-31 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 2012-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 268,0 miljarder kronor och totala tillgångar till 272,8 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 454,7 miljoner kroner och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 460,8 miljoner kroner.

Tilläggsupplysning: Operationell leasing
Kommun 2012

Kommun 2011

Erlagda leasingavgifter för:
maskiner och fordon
lokaler
Summa

Belopp i mnkr

Koncern 2012

Koncern 2011

0,3
16,2
16,5

0,1
25,2
25,3

Prognos leasingavgifter:
inom ett år
senare än ett år men inom fem år
senare än fem år

15,2
56,5
38,9

25,0
71,5
55,3

Driftsredovisning
Nämnd

2012

Belopp mnkr

Kommunstyrelse
Överförmyndarnämnd
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

2011

Bokslut

Budget
netto

Intäkt

Kostnad

Netto

Avvikelse
netto

126,3

249,4

365,0

115,5

10,7

115,9

2,3

0,0

2,2

2,2

0,1

2,2

8,0

9,7

19,3

9,6

-1,6

0,3

Fritidsnämnd

43,5

4,6

48,3

43,7

-0,1

41,3

Kulturnämnd

32,6

3,1

33,8

30,8

1,8

25,3

Barn- och ungdomsnämnd

76,6

500,2

586,1

85,9

-9,3

73,1

547,0

17,3

559,0

541,7

5,4

518,9

30,2

49,7

80,4

30,6

-0,4

25,6

128,9

3,5

127,8

124,3

4,6

128,5

Skolpengsram
Utbildningsnämnd
Gymnasiepeng
Socialnämnd
Nämndernas nettokostnader
Kapitalkostnader
PO-pålägg
Sociala avgifter och pensionsavsättningar.

393,3

80,5

479,7

399,3

-6,0

372,3

1 388,8

918,1

2 301,6

1 383,6

5,2

1 303,4

-87,3

-79,9

-79,9

-7,4

-67,7

-167,0

-198,9

-198,9

32,0

-184,2

193,7

176,9

-9,9

179,8

25,7

25,7

-1,7

25,2

167,0

Pensionsutbetalningar

16,8

24,0

Övriga intäkter och kostnader

-6,0

25,1

20,2

-4,9

-1,1

-7,5

Summa finansieringsenheten

-69,3

41,9

-39,2

-81,2

11,8

-54,4

1 319,5

960,0

2 262,4

1 302,4

17,0

1 249,0

Verksamhetens nettokostnad exkl avskrivningar

Nämndernas budget och prognoser
Nämnd

2012
Utfall

Budget 1
(KP 2012–2014)

Prognos 1
april

Budget 2
(inkl förändring)

Prognos 2
augusti

115,5

121,3

120,7

122,9

118,2

5,0

3,4

3,4

2,2

2,3

2,3

2,3

Belopp mnkr

Kommunstyrelse
Kommunstyrelse oförutsedda kostnader
Överförmyndarnämnd
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

Avvikelse
Budget 2
mot Utfall
7,4
3,4

2,4

0,1

9,6

8,0

8,0

8,0

7,8

-1,6

Fritidsnämnd

43,7

43,5

43,5

43,5

43,0

-0,1

Kulturnämnd

30,8

32,6

32,6

32,6

32,6

1,8

Barn- och ungdomsnämnd
Skolpengsram
Utbildningsnämnd
Gymnasiepeng
Socialnämnd
Nämndernas nettokostnader

85,9

76,6

79,8

76,6

80,3

-9,3

541,7

547,0

543,9

547,0

543,5

5,4

30,6

30,2

30,2

30,2

31,0

-0,4

124,3

128,9

128,9

128,9

128,9

4,6

399,3

393,3

398,0

393,3

400,2

-6,0

1 383,6

1 388,8

1 391,3

1 388,8

1 387,9

5,2
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Investering
Tabellen visar investeringar per nämnd, där projekt som är större än en miljon kronor specificeras under varje nämnd.
Nämnd
Belopp mnkr

Kommunstyrelse

2012
Årets budget

Årets utfall

113,8

75,4

Utfall
tom år
2012

Beräknad
totalsumma

Klar år

Oförutsedda investeringar

2,0

IT-utrustning

3,0

1,4

Vallentuna Trafikplats

49,5

47,6

100,0

98,1

109,0

2013

Upprustning torgytor, Offentliga rum

38,2

2,4

41,1

5,3

41,0

2014

1,5

0,9

1,5

2013

5,0

0,6

4,9

2013

2012

Skördevägen

1,5

Cykelväg Kårsta-Ekskogen

8,0

0,1

Trafiksäkerhetsåtgärder

3,0

2,8
3,1

2,8

3,3

3,3

Vattenvårdsprojekt Vallentunasjön

1,5

1,8

5,9

6,2

5,9

PCB-sanering

2,0

1,8

3,0

3,0

3,0

2013

Energibesparingsåtgärder

3,0

2,9

95,0

2012

Vändplan Brottby

46

Total
projektbudget

Haga 3, väg inom exploatering

2,0

2,0

Centrum infrastruktur inom exploatering

3,9

45,1

Barn- och ungdomsnämnd

87,0

53,3

Lovisedalsskolan F-9

42,0

28,8

100,0

87,1

Gymnasiet, Vallentuna Friskola

12,0

5,4

18,0

10,5

18,0

2014

Förskola Karlavägen

14,5

2,5

34,5

2,6

44,5

2014

Förskola Kragstadungen

14,5

2,2

34,5

2,4

40,6

2014

Ormstaskolan nybyggnad

5,6

250,0

5,6

250,0

2015

Karbyskolan, inventarier

2,6

Lovisedalsskolan, inventarier

1,0

Årliga investeringsanslag

4,0

0,7

Utbildningsnämnd

0,5

0,1

Fritidsnämnd

6,4

0,1

Omklädningspaviljong, Vallentuna IP

5,4

0,1

Årliga investeringsanslag

1,0

Kulturnämnd

67,9

75,5

Vallentuna Kulturhus Bibliotek

42,5

60,1

148,0

165,6

171,0

2012

Kulturhus, bibliotek lös inredning

20,8

14,7

20,8

15,6

17,6

2012

4,0

0,7

4,0

0,8

4,0

2013

Socialnämnd

14,8

13,6

Hammarbackens gruppbostäder

12,0

13,0

18,5

19,3

19,3

2012

Vallentuna teater

Verksamhetssystem

1,3

Årliga investeringsanslag

1,5

1,5

290,4

218,0

Totalt

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 2012, en ny beräknad totalsumma samt uppgift om det år projektet beräknas bli färdigställt.					

Exploatering
Tabellen visar exploatering per område där projekt som är större än en miljon kronor i årets utfall specificeras under varje
område.
Nettoinvestering (Inkomster – utgifter)
i balansräkningen

Vinst+ / förlust- i resultaträkningen

Total
budget

Budget
2012

Utfall
2012

Upparbetat
tom 2012

Budget
2012

Utfall
2012

Västra Vallentuna

60,3

6,8

-0,2

2,3

3,6

-12,3

Mörbyvägen Östra

4,8

Belopp i mnkr

Bostadsexploatering

Nordöstra Vallentuna

Gustavslund
Sydöstra Vallentuna

-12,4

-44,3

8,7

135,5

-23,1

-4,1

-2,5

-1,6

-4,3

121,6

-20,0

-1,9

-45,1

9,1

0,2

0,1

8,8

Åby ängar
Centrala Vallentuna infrastruktur

-10,4

5,1

-20,5

10,1

-1,8

Uthamra strand, omvandlingsområde

12,1

0,4

6,3

7,8

Skoga, omvandlingsområde

-7,4

3,9

5,3

-7,8

Lindholmen, Markim-Orkesta, Frösunda

0,9

-0,6

-0,6

0,9

Östra Vallentuna och Kårsta

21,8

-2,2

-0,3

-0,9

Industriexploatering

18,8

8,8

11,3

2,0

8,8

9,6

10,0

9,5

2,8

2,8

16,2

-41,9

Biblioteket
Fågelsången
Totalt

242,4

-30,8

8,8
2,4

4,0
4,0

2,3

-0,1
2,8

2,8
8,3

Nettoexploatering definieras som inkomster minus utgifter. Upparbetade exploateringprojekt återfinns både bland tillgångar (+) och skulder (-).
Kolumnerna vinst+ / förlust- återfinns i resultaträkningen. Budgetvärden är tagna ur kommunplan för 2012–2014.				
		

3,1
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Redovisningsprinciper
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årsredovisningen är uppr ät tad enligt lagen om
kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet
för kommunal redovisning (RKR) vilket bland annat
innebär att:
• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att
de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillför
litligt sätt.
• Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
• Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffnings
värde där inget annat anges.
• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed.
• Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post
för post till det lägsta av verkligt värde och anskaff
ningsvärdet.

Förändrade redovisningsprinciper
RKR har inte publicerat några nya rekommendationer men
rekommendation RKR 20 – Redovisning av finansiella
tillgångar och finansiella skulder har trätt i kraft 2012.
RKR 11.3 – Materiella anläggningstillgångar har reviderats
under året. Den reviderade rekommendationerna RKR 11.3
innebär inga förändrade redovisningsprinciper för Vallen
tuna kommun.
Föregående år anpassade kommunen sig till de utökade
upplysningskraven i RKR 20 – Redovisning av finansiella
tillgångar och finansiella skulder. Enligt RKR 20 ska den
del av pensionsavsättningen som väntas förfalla inom
tolv månader redovisas som kortfristig skuld. Det innebär
att kommunen i årets bokslut flyttat 4,2 miljoner kronor
från avsättningar till kortfristig skuld inklusive löneskatt.
Jämförelsesiffran för föregående år är justerad med 4,1
miljoner kronor.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas i not till respektive
post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten.
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan
förekommande och överstiger ett basbelopp (44 000 kr för

år 2012). Dessutom redovisas alltid kommunens realisa
tionsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader
och intäkter vid tomtförsäljning i samband med mark
exploatering som jämförelsestörande. De premier som
AFA Försäkrings styrelse återbetalat, 16,8 miljoner kronor,
intäktsredovisas som en jämförelsestörande verksamhets
intäkt i resultaträkningen.

Dokumentation av redovisningssystem
En plan för arbetet med en dokumentation av redovis
ningssystemet har tagits fram. Dokumentationen ska be
skriva bokföringssystemets organisation och uppbyggnad.

Intäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekom
mendation RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKL
publicerat en ny prognos i februari 2013 som pekar på en
positiv avvikelse med 2,3 miljoner kronor jämfört med
decemberprognosen.
Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar
tas upp som förutbetalda intäkter och redovisas bland
långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens
nyttjandeperiod.

Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs
för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskriv
ning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt
restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående
arbeten görs inga avskrivningar. I normalfallet tillämpas
linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp
varje år.
Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. En
samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive
tillgångstyp görs. Avskrivningstider för byggnader och
tekniska anläggningar varierar mellan 15–50 år och för
maskiner och inventarier mellan tre till tio år.
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 har satts till ett
basbelopp (44 000 kr för 2012) och gäller som gemensam
gräns för materiella och immateriella tillgångar och där
med också för finansiella leasingavtal.
Anläggningstillgångar som byggs inom exploaterings
projekt bokförs som pågående anläggning under bygg
nadstiden.

Exploatering
Exploateringsprojekt redovisas som omsättningstill
gångar. Markreserv flyttas från anläggningstillgångar till
exploateringsprojekt vid projektstart. Försäljning intäkts
förs i resultaträkningen, liksom andelen av de beräknade
utgifterna som har uppkommit eller beräknas uppkomma.
Pågående exploateringsprojekt redovisas vid bokslut som
omsättningstillgång om utgifterna överstiger inkomst
erna. Om inkomsterna överstiger utgifterna redovisas de
istället som kortfristiga skulder.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i
kommunen är beräknade enligt den så kallade RIPS07modellen (riktlinjer för beräkning av pensionsskuld).
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtals
pension redovisas som en avsättning när det är troligt att
de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte har
lösts ut redovisas som en ansvarsförbindelse.
Enligt RKR 20, som träder i kraft 2012, ska den del
av pensionsavsättningen som väntas förfalla inom tolv
månader redovisas som kortfristig skuld. Kommunen har
i årsbokslutet flyttat 4,2 miljoner kronor från avsättningar
till kortfristig skuld inklusive löneskatt. Jämförelsesiffran
för föregående år justerad med 4,1 miljoner kronor.

Finansiella tillgångar och skulder
I anskaffningsvärdet för de finansiella tillgångarna ingår
inga lånekostnader.
Enligt Vallentuna kommuns placerings- och
finansieringspolicy ska kommunen ha en effektiv och
affärsmässig penninghantering som säkerställer krav på
tillfredsställande betalningsberedskap och som ger ett bra

räntenetto. Kommunens likvida medel ska placeras så att
god avkastning uppnås med beaktande av krav på betal
ningsberedskap och tillfredsställande säkerhet för placerat
kapital. Kommunens upplåning ska ske inom ramen för
den lånevolym som kommunfullmäktige årligen beslutar
om i budgeten. Upplåningen ska ske på för kommunen
förmånligaste sätt med bedömd ränteförväntan och löptid
som grund och i lämpliga belopp.
Genomsnittlig upplåningsränta är 3,3 procent och
definieras som årets räntekostnad delad med ett genom
snitt av låneskulder vid årets början respektive slut. Den
genomsnittliga räntebindningstiden är 3,6 år per den sista
december. Lånen förfaller med 100 miljoner kronor inom
ett år, 225 miljoner kronor inom fem år och 73 miljoner
kronor efter fem år.

Ansvarsförbindelser
Ett särskilt anställningsavtal på 1,4 miljoner kronor finns.
Det fanns vid föregående årsbokslut inga särskild anställ
ningsavtal.

Transparensdirektiv
Från och med 2006 gäller transparenslagen, Lagen
(2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser
med mera. Eftersom Vallentuna kommun inte bedriver
konkurrensutsatt verksamhet, varken i egen regi eller
i bolag, i den storleksordning som lagen avser (över 40 mil
joner euro), omfattas kommunen inte av lagstiftningen.
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vi har gr ansk at kommu nst y r elsens och nämndernas
verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i AB Össeby
hus, Vallentuna Förvaltnings AB, Roslagsvatten AB samt Vallen
tunavatten AB även verksamheten i dessa företag under år 2012.
Granskningen har såvitt avser kommunen utförts enligt kom
munallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kom
munens revisionsreglemente.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt
givit det resultat som redovisas i bilagd ”Verksamhetsberättelse
för år 2012” och därtill fogade bilagorna nr 1–7.
Årets resultat uppgår till 30,6 mnkr vilket är en försämring
med 1,7 mnkr jämfört med 2011. Av årets resultat förklaras
ca 16,8 mnkr av en engångsintäkt i form av återbetalning av tidig
are erlagda AFA-premier under 2007–2008.
I resultatet ingår realisationsvinster i samband med försäljning
av anläggningstillgångar med totalt 3,2 mnkr. När dessa exklude
rats uppgår det så kallade balanskravsresultatet till 27,4 mnkr. Vi
instämmer i kommunens bedömning att detta resultat innebär
att kommunen lever upp till kommunallagens krav på ekonomi
i balans (enligt KL 8:5 a–b) för räkenskapsåret 2012.
Driftsbudgeten 2012 uppgår till 1 388,7 mnkr vilket är en ök
ning med ca 1,2 procent jämfört med föregående år. Nämnderna
redovisar en positiv budgetavvikelse med 5,2 mnkr vilket är ett
mer positivt utfall jämfört med de lämnade prognoserna under
året. Samtidigt ligger utfallet i nivå med den prognos som lämna
des i delårsbokslutet per 31 augusti.
Enligt kommunallagens kapitel 9, § 9 a skall de förtroendevalda
revisorerna bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med
de mål för den ekonomiska förvaltningen, ur ett verksamhets
mässigt såväl som finansiellt perspektiv, som fullmäktige beslutat
om i årsbudgeten och flerårsplanen.
Fullmäktige har i kommunplan 2012–2014 fastställt 16 över
gripande mål inom fyra strategiska områden. Av de 16 målen är
två av målen finansiella inom området ”God ekonomisk hushåll
ning” medan de övriga återfinns inom områdena ”Kund/in
vånare”, ”Tillväxt och utveckling” och ”Energi och miljö”. Enligt
skrivningar i förvaltningsberättelsen borgar dessa mål för god
ekonomi och effektivitet.
Förutom det lagstadgade kravet om balans i ekonomin har kom
munfullmäktige beslutat att verksamheten ska bedrivas kostnads
effektivt och med god kvalitet. Detta innebär att det ekonomiska
resultatet ska vara positivt och en hög grad av måluppfyllelse ska

uppnås. Vidare har ytterligare två mål fastställts avseende kostnad
per betygspoäng respektive kostnad per plats i särskilt boende
inom äldreomsorgen ska vara lägre än i jämförbara kommuner.

Vi bedömer att:
•

•
•

•

Årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verk
samheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen.
Årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvis
ande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
De finansiella målen i huvudsak uppfylls i och med resultat
och ställning 2012. Förvaltningsberättelsen innehåller en bra
finansiell analys av vilken det framgår att kommunen klarat
balanskravet genom det positiva resultatet som redovisas.
Målet som avser kostnad per plats i särskilt boende i nom
äldreomsorgen har uppfyllts. Däremot uppfyller kommunen
inte fullt ut målet avseende kostnad per betygspoäng då mål
uppfyllelsen uppgår till 93 procent.
Måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen i huvud
sak är god. Utifrån redovisningen av de verksamhetsmässiga
målen i årsredovisningen kan vi däremot inte uttala oss om
graden av måluppfyllelse är förenlig med en god ekonomisk
hushållning, eftersom det inte framgår på ett tydligt sätt på
vilka grunder de sammanvägda bedömningarna har gjorts.

Vi tillstyrker att:
•

•
•

Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna samt leda
möterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2012 års
förvaltning.
Kommunens årsredovisning godkänns.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas verksamhetsberättelse för år 2012
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar, bilagorna 1–7
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i AB Össebyhus,
Vallentuna Förvaltnings AB, Roslagsvatten AB samt
Vallentunavatten AB, bilagorna 8–11
Revisionsberättelser för AB Össebyhus, Vallentuna Förvaltnings AB,
Roslagsvatten AB, Vallen-tunavatten AB, bilagorna 12–15
Käppalaförbundet, Norrvatten samt Storstockholms brandförsvar
bilagorna 16–18

Vallentuna 2013-04-09

Staffan Modig

Hans Strandin

Britt-Marie Heidmark

Åke Eriksson

Sven Arvidsson

Ordförande
Foto: Tommy Jansson och Vallentuna kommun.

Ray Idermark (M)
Kommunfullmäktiges
ordförande

Örjan Lid (M)
Kommunstyrelsens
ordförande

Raimo Vuojärvi (M)
Barn- och ungdoms
nämndens ordförande

Åke Uddén (C)
Fritidsnämndens
ordförande

Lars-Bertil Ohlsson
(KD) Kulturnämndens
ordförande
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Bengt-Åke Grip (M)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
ordförande

Gunnel
Orselius-Dahl (FP)
Socialnämndens
ordförande

Margareta Svanström
(M) Valnämndens
ordförande

Staffan Modig (FP)
Revisionens
ordförande

Björn Furugren
Beselin (C)
Utbildningsnämndens
ordförande

Stig Alexandersson (M)
Överförmyndar
nämndens ordförande
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