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Nyckeltal i sammandrag
Belopp mnkr

2013

2012

2011

2010

2009

31 616

31 215

30 715

30 114

29 361

Varav 1–5 år

2 375

2 363

2 328

2 318

2 296

Varav 6–15 år

4 598

4 496

4 395

4 282

4 206

Varav 16–19 år

1 707

1 763

1 836

1 863

1 865

977

945

897

845

848

1 410

1 422

1 375

1 345

1 315

Per 1000 invånare

45

46

45

45

45

Andel av kommunal verksamhet i extern regi, %

34

34

35

35

35

Andel personalkostnader av verksamhetens kostnader, %

40

40

40

40

39

Antal invånare den 31 december

1

Varav 80 år och äldre
Antal årsarbetare 2

4

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

27

31

32

92

29

Årets resultat enligt balanskravet, mnkr

25

27

31

88

23

Driftbudgetavvikelse, mnkr

20

5

17

4

24

1 343

1 302

1 249

1 130

1 136

42 468

41 725

40 664

37 540

38 687

Nettokostnader, mnkr 3
Per invånare, kr
Nettoinvesteringar, mnkr
Per invånare, kr
Eget kapital, mnkr
Per invånare, kr
Låneskuld, mnkr
Per invånare, kr

101

218

197

248

107

3 206

6 985

6 400

8 243

3 633

927

899

869

836

744

29 310

28 816

28 287

27 778

25 348

398

398

272

145

0

12 592

12 753

8 859

4 818

0

Soliditet, %

53

51

56

60

70

Inklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden

21

22

22

26

23

Källa SCB
Exklusive anställda i verksamhet på entreprenad
3
Exklusive avskrivningar
1
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Kommunalrådet
När arbetet med översiktsplanen inleddes
för snart sju år sedan kunde vi konstatera att
allt kartmaterial i den gamla översiktsplanen
visade Vallentuna som en ö simmande mot
en vit bakgrund. Det framstod som om vi
inte hade några grannar, vi relaterade inte
till omgivningen och förhöll oss inte till den
växande Stockholmsregionen.

när arbetet med den nu gällande översiktsplanen
inleddes för snart sju år sedan kunde vi konstatera att allt
kartmaterial i den gamla översiktsplanen visade Vallentuna som en ö simmande mot en vit bakgrund. Det
framstod som om vi inte hade några grannar, inte relaterade till någon omgivning, inte förhöll oss till den växande
Stockholmsregionen.
Mycket har hänt sedan dess. Som utgångspunkt för
utvecklingen i Vallentuna tog vi fram en vision som idag
genomsyrar allt arbete och på alla nivåer i kommunen.
Visionen lyder: Med det goda småstadslivet i en nära och
högt värderad natur-och kulturbygd bidrar Vallentuna
kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion.
Som ett led i arbetet med att leva upp till visionen har
samverkan med våra grannkommuner intensifierats och
fördjupats.
Under det gångna året har samarbetet inom Nordost
sektorn permanentats. Från att tidigare varit ett projekt
fungerar Stockholm Nordost nu med ett eget litet kansli.
Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och
Norrtälje har alltså under 2013 stärkt banden mellan kommunerna.
Samarbetet mellan Arlandakommunerna har också tagit
ett påtagligt steg framåt. Intensivt arbete under året har lett
fram till att Vallentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Knivsta
och Swedavia AB fördjupar samarbetet i Arlandaregionen.
Detta sammantaget innebär bland annat att nio kommuner nu samverkar för att Roslagsbanan ska förlängas till
Arlanda.
Det gångna året har kantats av beslut och delbeslut som
alla syftar till att på olika sätt utveckla Roslagsbanan.

Några exempel:
• Beslut togs i maj att genomföra förbättringsåtgärder på
Roslagsbanan i Täby och Vallentuna. Det handlar om
dubbelspårutbyggnad som kommer att ge 10-minuters
trafik in till Östra station.
• Arbetet med en jättestudie avseende kollektivtrafik till
Nordostsektorn har presenterats. Slutsatserna i studien
utpekar en förlängning av Roslagsbanan in till Centralen eller Odenplan som ett möjligt alternativ.
• Arbetet med att åstadkomma en förlängning av
Roslagsbanan till Arlanda har gått i tre steg, från idéstudie via förstudie och nu fördjupad förstudie.
Tiden känns avlägsen då vi själva framställde oss som
ett stycke land mot en vit bakgrund, ett Vallentuna utan
omvärld.
2013 har varit ett betydelsefullt år, fyllt av samverkan
med en mängd parter på olika nivåer.
Målet, när det gäller Roslagsbanan, har hela tiden varit
att åstadkomma bättre kommunikationer in till huvudstaden och bygga spårväg till Arlanda och kanske också till
Rimbo.

Örjan Lid
Kommunstyrelsens ordförande
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Årets händelser
Vallentuna
– en attraktiv kommun i fortsatt utveckling

Leva och bo i Vallentuna
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Kommunens geografiska läge och närhet till Stockholm
bidrar med goda möjligheter till arbete och utbildning.
Vallentuna kommun har den tredje lägsta arbetslösheten i
landet. Ett småstadsliv nära natur och kultur, kombinerat
med bra kommunikationer, gör Vallentuna till en bra plats
att leva och bo på. Brottsligheten i kommunen är bland
den lägsta i hela landet och under 2013 sjönk brottsligheten
ännu mer.

Byggnadspris Vallentuna
Kulturhus Bibliotek
Prismotiveringen lyder ” Vallentuna kommun har fått en
samlande nybyggnad där kulturen sätts i fokus. Byggnaden, som genom ett tydligt helhetsgrepp visar upp sig mot
omvärlden, bjuder in till besök. Ett kulturhus och bibliotek
som är lockande och läckert - från utemiljö till innemiljö,
från fasaduttryck, till rumslighet till detaljnivå. Huset har
karaktären av ett allaktivitetshus riktat till alla”. Inte minst
barn- och ungdomsdelarna imponerar enligt Stockholms
läns hembygdsförbund som delar ut priset. Här finns goda
utrymmen för kommunens lokalhistoriska samlingar,
teaterscener i olika storlekar, utställningslokaler och samlingslokaler som kan användas av såväl kommunen som
föreningslivet.
Stockholms läns hembygdsförbund delar varje år ut
byggnadspriser för att fästa uppmärksamhet på dels väl
genomförda upprustningar av äldre bebyggelse dels ny
bebyggelse som är väl anpassad till ursprunglig miljö. Vallentuna kulturhus och bibliotek är ett förebildligt exempel
på att höga kulturpolitiska ambitioner och goda satsningar
på kultur i vidaste mening lönar sig.

Vallentuna teater är nyinvigd
Den nyinvigda teatern har fått stor uppmärksamhet i
kommunen och regionen med ett ökat antal besökare

under 2013. Lokalen rymmer drygt 300 sittplatser och har
fått helt ny inredning, scenteknik och ljud- och ljusanläggning. Vallentuna teater är en plats för spännande scenkonst
med teater, dans och musikföreställningar.

Kommunikation och tillgänglighet
Vallentuna kommun har beslutat att samarbetet inom
Stockholm Nordost ska övergå från att vara ett projekt till
att bli en permanent organisation. Några av de viktigaste
frågorna är kollektivtrafik till Nordostsektorn och arbetet
för Roslagsbanans förlängning till Arlanda.

Jobbsökarprojekt
Under året har Vallentuna startat ett jobbsökarprojekt
för unga vuxna. Projektet vänder sig till personer mellan
18 – 24 år som inte går i skolan och som står utanför arbetsmarknaden.

Miljö
En gemensam klimat- och energistrategi har antagits för
Stockholms län. Vallentuna kommun har beslutat om en
miljöpolicy med hjälp av denna. Kommunen ska i alla sina
verksamheter arbeta för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling såväl ekologiskt och ekonomiskt som socialt.

Webbsändning av kommunfullmäktiges
sammanträden
Under året började kommunfullmäktiges sammanträden
att webbsändas. Det har varit möjligt att följa sammanträdena på distans via dator, mobiltelefon och surfplatta.

Ny trafikplats i Vallentuna
Den nya trafikplatsen i kommunen invigdes den 3 december av Trafikverket och Vallentuna kommun.
Läs mer på nästa uppslag.
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Överst vänster: I Vallentuna finns naturen nära.
Överst höger: Vallentunas bibliotek bjuder in till besök.
Vänster: Vallentuna erbjuder möjlighet till en mängd
fritidsaktiviteter, bland annat cykling.
Nedan: Vallentunas nya trafikplats förbättrar trafiksituationen
genom bättre flyt och ökad säkerhet.

Årets händelser

Nya trafikplatsen
Vallentunas nya trafikplats förbättrar trafiksituationen
på flera sätt, bland annat genom bättre flyt och ökad
säkerhet. Den invigdes den 3 december av Trafikverket
och Vallentuna kommun.
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det har länge varit en byggarbetsplats kring
trafikplatsen och Roslagsbanan. Första spadtaget togs
redan i juni 2010. Sedan dess har den växt fram bit för bit.
Den omfattande trafikplatsen består av en ny planskild
cirkulationsplats för väg- och järnvägstrafik, inklusive
gång- och cykelstråk. Trafikplatsen kopplar samman
bebyggelsen på båda sidor av järnvägen. Det blir bättre flyt

i trafiken när järnvägen och vägarna passerar i skilda plan
samt ökar säkerheten för trafikanterna. En ny bro som består
av gröna ytor gör det möjligt att promenera från centrum
till Vallentunasjön i vacker natur utan att störas av trafik.
Trafikplatsen är byggd i ett samarbete mellan Trafikverket,
Vallentuna kommun och SL.

Ökad säkerhet och framkomlighet
Säkerheten och framkomligheten har ökat. Barn och
ungdomar som rör sig till och från skolorna i området har
nu tillgång till en ny gångtunnel under Angarnsvägen. Det
är numera lätt och smidigt att ta sig under järnvägen och in
till Vallentuna centrum.

Dubbelspår för Roslagsbanan framöver
I september 2012 invigdes den första järnvägsbron och
Roslagsbanan trafikerar nu ovan markplan. Under våren
2014 är det byggstart för utbyggnad till dubbelspår. Det
beräknas bli färdigt i slutet av 2014. Målet är att Roslagsbanan ska kunna trafikera med bättre kapacitet och ökad
turtäthet.

En del i Trafiksatsning Stockholm

Trafik i skilda plan ökar säkerheten för trafikanterna.

Trafikplatsen är ett av de 70 projekt som ingår i Trafiksatsning Stockholm. Det är ett samlingsbegrepp för de
gemensamma satsningar som görs för att öka framkomligheten i regionen. Målet är att Stockholm ska fortsätta vara
en attraktiv, hållbar och växande region samt fungera som
Sveriges tillväxtmotor.

Roslagsbanan trafikerar
nu ovan markplan.

Sedan första spadaget 2010 har
trafikplatsen växt fram bit för bit.

Våren 2014 är det byggstart för
utbyggnad till dubbelspår.
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Trafikplatsen kopplar samman bebyggelsen
på båda sidor av järnvägen.

Befolkningsutvecklingen har stor
betydelse för planering av bland
annat fritidsanläggningar.
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Förvaltningsberättelse
Omvärldsanalys

Ekonomisk utveckling
Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör bedömningen att läget i omvärlden kommer att ljusna ytterligare
2014-2017. Den internationella utvecklingen förblir dock
splittrad. Sammantaget sker en viss återhämtning, men
i flera skuldtyngda länder förblir resursutnyttjandet lågt
med bestående hög arbetslöshet som följd. För andra ekonomier, som till exempel den svenska, är återhämtningen
mer tydlig med relativt höga tillväxttal och en arbetslöshet
som viker nedåt.
Läget på den svenska arbetsmarknaden börjar förbättras
i slutet av 2014. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och
löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar
skatteu nderlagets tillväxt. Under 2014 begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Regeringens skattesänkningar
bidrar till att de offentliga finanserna visar underskott. I
takt med att den svenska ekonomin återhämtar sig förväntas sparandet förbättras.
Hushållens inkomster har utvecklats gynnsamt sedan
mitten av 2000-talet. Från 2005 till 2012 växte hushållens
reala disponibla inkomster med i genomsnitt 3,1 procent
per år. Under samma period ökade hushållens konsumtionsutgifter med endast 1,9 procent per år. Hushållens
inkomster bedöms fortsätta öka i relativt snabb takt 2014.

Befolkning och bostadsbyggande
Vallentuna kommun har sedan 1970-talet haft en jämn och
hög befolkningstillväxt. Under den senaste tioårsperioden har Vallentunas befolkning ökat med 20 procent eller
5 000 nya invånare. Under 2013 ökade Vallentunas befolkning med 401 personer och var den 31 december 31 616
personer. Befolkningstillväxten för 2013 blev 1,3 procent
jämfört med kommunens mål om en årlig ökning med två
procent.
Befolkningsutvecklingen och befolkningssammansättningen har stor betydelse för planering av den kommunala
verksamheten bland annat lokalisering och dimensionering av investeringar som förskolor, skolor, äldreomsorg
och fritidsanläggningar.
Bostadsbyggandet har under de senaste åren minskat
beroende på den allmänna nedgången i konjunkturen

och exploatörernas osäkerhet inför marknaden. 2013 visar
dock en ökning. Bostadsbyggnadsprognosen för 2013 var
att det skulle byggas 146 bostäder, resultatet blev 160
stycken. Antalet bygglov och förhandsbesked har också
ökat och uppgick till totalt 441 stycken.
Vallentuna kommun fortsätter att planera för en hög utbyggnadstakt av nya bostäder de närmaste tio åren. Planen
innehåller i genomsnitt för 300 nya bostäder per år. Centrala delen av Vallentuna tätort prioriteras särskilt under
de kommande tio till femton åren. Där förväntas 1 500 nya
bostäder byggas. Detta stödjer utvecklingen av ett levande
centrum för kommunens invånare och företag. Utbyggnaden av bostäder fortsätter i den södra och västra delen av
Vallentuna tätort och i övriga stationssamhällen längs med
Roslagsbanan. En utbyggnad planeras också utmed E18stråket. Tätortsnära omvandlingsområden planläggs och
genomförs successivt inom en tioårsperiod.

Figur 1. Antalet igångsatta bostadsbyggen och
kommunens folkökning
Antal
800
700
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400
300
200
100
0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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.
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Förvaltningsber ät telse

Ekonomisk översikt

Årets resultat
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Årets resultat enligt resultaträkningen blev positivt med
27,2 miljoner kronor. Budgeten var 2,6 miljoner kronor och
resultatet blev 24,6 miljoner kronor bättre. Avvikelsen
består till största delen av
• +15,8 mnkr i återbetalda premier från AFA Försäkring,
• +20,0 mnkr nämndernas överskott,
• -11,1 mnkr sänkt diskonteringsränta på pensioner,
• -8,5 mnkr utrangerade upparbetade projekteringsutgifter,
• +4,7 mnkr räntenetto,
• +3,9 mnkr skatter, generella statsbidrag och utjämning.
I resultatet finns engångsintäkter i form av realisations
vinster på 1,8 miljoner kronor. Kommunen har efter att
realisationsvinsterna räknats av ett positivt balanskravs
resultat på 25,4 miljoner kronor, se figur 2. Kommunallagen ställer krav på att Sveriges kommuner för varje enskilt
år ska ha balans i sin ekonomi, det så kallade balanskravet. I
budgeten för kommuner ska intäkter överstiga kostnader.
Vallentuna kommuns ekonomiska ställning och utveckling är god. Under perioden 2004 till 2013 har kommunen
redovisat ett resultat som uppfyller balanskravet och målet
om god ekonomisk hushållning. Det ekonomiska resultatet är i nivå med förra året. I figur 3 visas resultatet enligt
resultaträkningen för de senaste fem åren.

Efter att bokslutet blev klart har uppmärksammats att
9,5 miljoner kronor avser en internvinst som bokförts som
anläggningstillgång. Effekten av detta är att det externa resultatet skulle varit 9,5 miljoner kronor lägre och uppgått till
17,7 miljoner kronor. Årets balanskravsresultat skulle varit
15,9 miljoner kronor. Felet rättas under 2014.

Finansiella mål
Förutom lagkravet om balans i ekonomin beslutade kommunfullmäktige även om följande mål för 2013:
• Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och
med god kvalitet.
Vallentuna kommuns bokslut för 2013 visar ett positivt
resultat på totalnivå men några enheter uppvisar negativt

Figur 3. Årets resultat 2009 – 2013
Mnkr
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80
60
40

Figur 2. Balanskravsutredning
Belopp i mnkr

Årets resultat enligt resultaträkningen
Realisationsvinster (-)
Årets balanskravsresultat
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Årets resultat enligt balanskravsutredningen

utfall. SKL:s jämförelse visar att Vallentuna har en högre
kostnad per betygspoäng i grundskolorna sett till medelvärdet för 288 kommuner som deltog i undersökningen 2013.
Målet anses uppnått. Måluppfyllelsen för kommunens
övriga mål beskrivs i avsnittet verksamhetsmål.

Intern kontroll
Den interna kontrollen syftar till att uppnå säkerhet i
system och rutiner, främja effektivitet i organisation
och förvaltning samt säkerställa rättvisande räkenskaper. Nämnderna har skyldighet att löpande följa upp och
åtgärda de risker och fel som upptäcks inom sina verksamhetsområden. Kommunstyrelsen gör därefter varje år en
samlad bedömning av hur kommunens interna kontrollsystem fungerar med utgångspunkt från nämndernas
uppföljningsrapporter.
Uppföljning av internkontrollen har genomförts i
enlighet med antagen plan för internkontroll 2013 och
omfattade, bland andra, följande områden:
• kontanthantering,
• anställningsavtal och uppsägningsunderlag,
• uppdatering av klientdatorer och servrar,
• plan- och bygglovsavgifter,
• utbetalning av bidrag för offentliga program,
• arkivvård,
• arbetsmiljöplan för barn- och ungdomsförvaltningen,
• uppföljning av verkställighet av beslut.
Ekonomiavdelningen planerar att ta fram kommun
gemensamma rutiner för hantering av kontanter. Dessa
ska klargöra ansvar och minska de risker som framkom vid
granskningen. Avseende anställningsavtal och uppsägningsunderlag planerar HR-avdelningen att utföra riktade
utbildningsinsatser om anställnings- och löneprocessen
för att komma tillrätta med felaktigheter.

Framtiden
Kommunens övergripande målsättning är att ha en ekonomi i god balans som klarar av förändringarna i omvärlden.
Det ekonomiska läget för Vallentuna kommun är, i likhet
med flertalet kommuner, de närmaste åren ansträngt. För
att behålla en stabil ekonomisk utveckling och en hög kvalitet i verksamheten, måste kommunen ha en effektiv och
god kostnadskontroll.
Kommunplanen för de kommande åren visar på en ekonomi i balans med en vikande trend för soliditeten. Den viker för att kommunen räknar med att ta upp nya lån för att
finansiera kommande investeringar. Soliditeten förväntas
vara högre än genomsnittet i riket.
Kommunen är inne i en långvarig tillväxtfas och förväntas öka med cirka 8 000 personer till år 2023. Fler invånare
i kommunen ger högre skatteintäkter men det ställer
samtidigt krav på en utbyggd kommunal verksamhet.
Kommunen har en hög andel unga och investerar främst
i nya förskolor och skolor. Förskolorna Kragstatrollet och
Vintergatan invigs under 2014 och ytterligare en är planerad vid Åby ängar. Planerna för den nya Hagaskolan börjar
ta form. Skolan är tänkt att bli en så kallad F-9 skola med
tillhörande förskola. En skola kommer också behövas i det
nya bostadsområdet Kristineberg.
Antalet personer över 80 år förväntas öka. Det innebär
att kommunen på sikt behöver anpassa bostäder till de
äldres behov och planera för utökad äldreomsorg. Investeringarna omfattar också satsningar på infrastruktur.
En ny modell för beräkning av generella statsbidrag och
utjämning införs nästa år. Den ger inte någon större effekt
hos Vallentuna kommun år 2014.

Känslighetsanalys
För att visa hur olika händelser påverkar ekonomin redovisas en känslighetsanalys. Den är baserad på förhållandena
under 2013, se figur 4.

Figur 5. F ramtida investeringar enligt kommunplan
2014 – 2016, mnkr
Mnkr
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Figur 4. Känslighetsanalys
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Driftredovisning

vallentuna kommuns verksamhet är organiserad 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 driftredovisningen, uppgick till 1 417,8 miljoner kronor.
Det är en ökning med 34,2 miljoner kronor (2 procent)
jämfört med 2012. Nämndernas intäkter uppgår till 940,7
miljoner kronor och kostnaderna till 2 358,5 miljoner kronor. Nämnderna redovisar en positiv avvikelse mot budget
med 20,0 miljoner kronor.
Kostnader och intäkter per nämnd redovisas i tabellen
driftredovisning i avsnittet räkenskaper.
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Kostnader per verksamhet
Pedagogisk verksamhet samt vård och omsorg står för 74
procent av kommunens totala kostnader. De påverkas till
stor del av befolkningsökningar. Kostnaderna för båda
verksamhetsområdena har ökat med två procent vardera
under året.
Infrastruktur har ökat med tre procent. Ökningen har
bland annat skett inom marknadsföring, åtgärder för att
främja näringslivet, fysisk planering och räddningstjänst.
Verksamheten inom fritid och kultur har ökat med nio
procent, framförallt kulturverksamheten och biblioteket.
Affärsverksamheten har ökat med sex procent. Den består
till största delen av avfallshantering och bostadshyror. De

Figur 6. Nämndernas kostnader fördelade per
verksamhet, mnkr

kommungemensamma kostnaderna har ökat med två procent. Där ingår fastigheter, städning, IT, kommunikation,
reception, ekonomi, HR och kansli.
Resursfördelningen till barn- och ungdomsnämndens
och utbildningsnämndens verksamheter sker med ett
pengsystem, där skolorna får intäkter i form av ett belopp
per elev. Figur 6 innehåller inte interna kostnader och
intäkter för skolpeng och gymnasieskolpeng.

Uppdelning per kostnadsgrupp
Ett annat sätt att visa hur nämndernas kostnader har fördelat sig är att dela upp dem per kostnadsgrupp, se figur 7.
Någon förändring i fördelningen mellan de olika resurserna har inte skett jämfört med förra året.
Personalen är nämndernas enskilt största kostnad, den
står för 40 procent av nämndernas totala kostnader. Personalkostnaden har ökat med två procent eller 17,9 miljoner
kronor. Antalet anställda har sjunkit med tolv personer
jämfört med vid förra årsskiftet.
Sett ur en verksamhetsansvarigs perspektiv utgör
personalkostnaderna omkring 70 procent. Det beror på att
respektive enhet, exempelvis en kommunal skola, inte har
kostnader för verksamhet som utförs i extern regi. Verksamhet som utförs i extern regi, exempelvis en friskola,
belastar nämnder på totalnivå och i det här fallet inte den
kommunala skolan.

Figur 7. Nämndernas kostnader fördelade per
kostnadsgrupp, %

 Politisk
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 Infrastruktur;

 Entreprenad;

verksamhet; 15,5
100,5
 Fritid och kultur; 87,3
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verksamhet; 892,0
 Vård och omsorg; 504,6
 Affärsverksamhet; 30,0
 Kommungemensamma
kostnader; 244,9

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

Kostnader för entreprenad är så kallat köp av huvudverksamhet, där den största delen är köp av omsorgs- och
utbildningsplatser. Både entreprenader samt varor och
övrig entreprenad har ökat med två procent. Ökningen
är störst för lokalkostnader, de har ökat med fyra procent.
Bidrag lämnas bland annat för räddningstjänsten och till
privatpersoner. Kostnaderna har inte förändrats sedan
föregående år. Interna kostnader och intäkter för skolpeng
och gymnasieskolpeng ingår inte i figuren.

Figur 8. Nämndernas intäkter, mnkr
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Nämndernas intäkter
Nämndernas intäkter består av taxor och avgifter som
kommunen debiterar kommuninvånare och företag för
bland annat förskola, fritidshem och avfallshantering.
De innehåller även interna intäkter. Intäkter för hyror
och arrenden innehåller till största delen internhyra som
debiteras övriga verksamheter.
Kommunens nämnder får bidrag från Skolverket och
Migrationsverket med flera. Dessa är riktade för särskilda
ändamål.
Försäljning sker av måltider, städning och i kommunens
caféverksamhet. Kommunen säljer även platser inom
grundskola, gymnasieskola och inom äldreomsorgen.
Interna kostnader och intäkter för skolpeng och gymnasieskolpeng ingår inte i figur 8. Kommunens största intäkt
är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning men
de ingår inte i nämndernas intäkter.

Nämndernas nettokostnader och
budgetavvikelser
Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott om 20
miljoner kronor, vilket motsvarar 98,6 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 fyra miljoner
kronor. Överskottet har inte använts under året.
• Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 6,7
m iljoner kronor mot budget. Den större delen av
överskottet är den outnyttjade budgeten för oförutsedda utgifter.
• Barn- och ungdomsnämnden inklusive skolpeng redovisar ett överskott på 2,0 miljoner kronor. Överskottet
beror på färre elever och vakanta tjänster.
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ett överskott
på 3,1 miljoner kronor. Det beror dels på vakanta tjänster
och dels på fler hanterade bygglovsärenden än planerat.
• Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 3,7 miljoner kronor. Gymnasieskolpengen gav ett överskott på
3,4 miljoner kronor på grund av att antalet elever blev
färre än planerat enligt befolkningsprognosen.
• Socialnämnden visar ett överskott på 5,0 miljoner
k ronor. Den främsta orsaken är lägre nettokostnader
för ensamkommande flyktingbarn.
• Övriga nämnder har bedrivit verksamheter vars utfall i
stort sett är i nivå med budget.

Tabeller med nämndernas driftredovisning, budget och
prognoser finns i avsnittet räkenskaper.

Finansieringsenheten
Intäkter och kostnader som inte hör till någon nämnd bokförs centralt hos finansieringsenheten, se tabell driftredovisning i avsnittet räkenskaper.
Kapitalkostnaden består av interna avskrivningar och
ränta på anläggningstillgångar. Den har fördelats ut till
nämnderna med ett lägre belopp än det var planerat på
grund av lägre investeringstakt.
Nämnderna belastades under året med ett kalkylerat
personalomkostnadspålägg på 39 procent för det stora
flertalet anställda. Det ska täcka arbetsgivaravgifter, avtalspensioner och avtalsförsäkringar.
AFA Försäkrings styrelse har återbetalat premier med
15,8 miljoner kronor avseende åren 2005–2006. De
intäktsredovisas som en jämförelsestörande verksamhetsintäkt i resultaträkningen. Pensionsutbetalningar belastar
finansieringsenheten.
Övriga intäkter och kostnader innehåller vinster och
förluster på anläggningstillgångar och exploatering.
Räntan på pensionsavsättningen har sänkts och belastar
resultatet med 11,1 miljoner kronor. Den redovisas inte som
pensionskostnad utan som finansiell kostnad och syns
därför inte i tabellen.

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 kostnader
utgör 34 procent, motsvarande 550,3 miljoner kronor,
betalning för verksamheter som är utförda i extern regi, se
figur 9. Generellt gäller att kommunen har det övergripande ansvaret för verksamheten även om själva utförandet
ligger utanför kommunens organisation. Det gäller både
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Figur 9. Andel av kommunal verksamhet i extern regi
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uppföljning av innehållet och finansieringen. 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 utförare redovisas i figur 10.
Den politiska verksamhet som utförs i extern regi är
kostnader från Täby kommun för gemensamt överförmyndarkansli.
Verksamhet inom infrastruktur, skydd med mera som
utförs i extern regi uppgår till 12,7 miljoner kronor. Flera
olika entreprenörer står för parkskötsel och vägdrift.
Inom kultur och fritidsområdet är det möjligheten att
använda simhallen som kommunen betalar för.

Äldre och
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143,3 mnkr

Särskilt
riktade
insatser
10,7 mnkr

AvfallsTotalt
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och
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Av barn- och ungdomsnämndens verksamheter drivs
en stor del av förskolor och skolor i fristående regi och
finansieras genom ett skolpengssystem. Det är vanligast
inom förskolan, se figur 11. 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 också del av friskolornas kvalitetsredovisningar för att kunna göra jämförelser
med de kommunala skolorna.
Utbildningsnämnden köper 68 procent av gymnasieutbildningen av andra kommuner eller friskolor, se figur 11.
Den kommunala vuxenutbildningen är organiserad i Kunskapscenter Nordost som ligger i Täby och är gemensam
för Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm.

Figur 10. Köp per typ av utförare, mnkr
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Figur 11.	Andel extern regi inom förskola,
skola och gymnasium
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Figur 12. 	Äldreomsorg, särskilt boende och
korttidsboende

Figur 13. 	Särskilt boende för vuxna enligt LSS
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Socialnämndens verksamheter bedrivs till 33 procent i
extern regi. Inom hemtjänsten har individen rätt att välja
utförare. Individ- och familjeomsorg har 18 procent av
verksamheten i extern regi. Främst avser det hem för vård
eller boende med specifika behov. För äldre och personer
med funktionsnedsättning är andelen köpt verksamhet 35 procent. De särskilda boenden för äldre som finns
bedrivs till 46 procent av externa utförare, se figur 12.
Inom området LSS (lagen om stöd och service till vissa
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funktionshindrade) bor 42 procent i boenden som bedrivs
i extern regi, se figur 13. Socialnämnden kvalitetssäkrar att
den externa verksamheten når upp till kommunens krav
genom avtal och förfrågningsunderlag vid upphandling
samt genom tillsynsbesök.
Avfallshantering och viss drift och underhåll i hyrda bostäder hade 52 procent av verksamheten i extern regi. Hela
vatten- och avloppsverksamheten utförs av Roslagsvatten
AB som kommunen är delägare i.

Alla fristående förskolor lämnar årligen en kvalitetsredovisning till Vallentuna kommun.
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Ekonomisk analys

Skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning

18

Kommuner får intäkter i form av kommunalskatt baserade på kommunens eget skatteunderlag. Skattesatsen i
Vallentuna är 18,98 procent. Intäkterna ska bekosta den
kommunala verksamhet som politikerna vill bedriva. För
att garantera att alla medborgare ska få samma välfärd oavsett var i landet de bor får kommuner generella statsbidrag
eller betalar till staten. Utjämningen görs bland annat för
att kompensera för beskattningsbar inkomst, skillnader i
antal barn i skolan, personer äldre än 65 år och skillnader i
geografiska förutsättningar.
Vallentuna kommuns intäkter ökade med 54,2 miljoner
kronor jämfört med 2012, en ökning med fyra procent.
Ökningen av skatteintäkter beror både på den positiva
utvecklingen av Sveriges ekonomi och att antalet invånare
i Vallentuna kommun ökat.

Pensioner
Vallentuna kommuns pensionsåtaganden redovisas enligt
den så kallade blandmodellen i kommunal redov isningslag,
se figur 14. Den mindre delen av kommunens pensions
åtaganden (pensionsförmåner intjänade från och med
år 1998) redovisas dels som en skuld med 31,9 miljoner
kronor, dels som en avsättning med 117,5 miljonerkronor. Pensionsåtagandets större del, 556,5 miljoner kronor
(pensionsförmåner intjänade till och med år 1997) redo
visas i stället som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. I beloppen ingår en löneskatt med 24,26 procent.
Skulden består av den individuella delen av den avgiftsbestämda pensionen. Den tjänas in under året, men betalas ut
till den externa förvaltare som arbetstagaren har valt i mars
året därefter. Skulden ökade med åtta procent under året.

Som avsättning redovisas den förmånsbestämda ålderspensionen, som är en kompletterande pension för höginkomsttagare. Avsättningen kan definieras som nuvärdet av
framtida pensionsutbetalningar till den del de är intjänade
idag. Den ökade med 20 procent. Under 2013 beslutade SKL
om sänkt ränta på nuvärdesberäkningen av pensionerna.
Det gjorde att Vallentuna kommuns avsättning ökade och
försämrade resultatet med 11,1 miljoner kronor.
Ansvarsförbindelsen innehåller pensionsmedel intjänade före år 1998. För denna del av pensionsåtagandet tas
kostnaden när utbetalning sker till pensionären. Den har
ökat med sju procent jämfört med föregående år. Även
ansvarsförbindelsen ökade på grund av den sänkta räntan
med 42,3 miljoner kronor. Det är viktigt att ta med ansvarsförbindelsen i den ekonomiska planeringen, eftersom
stora pensionsavgångar förväntas med stora utbetalningar
som följd. Den senaste femårsprognosen från kommunens
pensionsbolag, KPA Pension, redovisas i figur 15.
Enligt fastställt reglemente ska pensionsmedel förvaltas
internt inom kommunens redovisning, det vill säga återlånas. Det innebär att kommunen använder dessa i verksamheten utan att ha medel som är öronmärkta eller finansiellt
placerade för detta syfte.

Figur 15. Prognos för pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt per år, mnkr
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Figur 16. Exploatering i balans- och resultaträkning
Nettoinvestering i balansräkningen
Belopp mnkr

Vinst+ / förlust- i resultaträkningen

Årets utfall

Utfall tom år 2013

Årets budget

Bostadsexploatering

-5,2

6,9

11,9

Industriexploatering

1,5

1,0

-3,7

7,9

Totalt

Årets utfall
2,0
11,4

11,9

13,4

Nettoinvestering definieras som inkomster minus utgifter. Upparbetade exploateringsprojekt återfinns både bland tillgångar (+) och skulder (-).
Kolumnerna vinst+ / förlust- återfinns i resultaträkningen. Budgetvärden är tagna ur kommunplan för 2013–2015.

Figur 17. Större investeringprojekt
Belopp mnkr

Årets utfall

Total projektbudget
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Beräknad totalsumma
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100,0
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110,0

Exploatering

Investeringar

Att exploatera innebär att markanvändningen förändras
och att bostäder, kontor eller industrier byggs. Exploatering innefattar också infrastruktur som gator, vägar, grönområden och system för vatten, avlopp, elektricitet och
telekommunikation. Exploatering sker både på obebyggd
mark och som förnyelse eller förtätning i redan bebyggda
områden.
Det finns vid årets slut 29 aktiva projekt. Projekten är i
olika skeden; två väntar på planbesked, fem är i startskede,
tio projekt under samråd och tolv är under genomförande.
Årets nettoexploatering visar på utgifter som överstiger inkomsterna med 3,7 miljoner kronor. Totalt upp
arbetat till och med år 2013 är det mer inkomster än utgifter med 7,9 miljoner kronor, se figur 16. Planen var att
utbyggnaden inom Haga 3, Nyborg och Tingvalla skulle
påbörjas samt att det skulle komma inkomster inom det
centrala infrastrukturprojektet men det väntas ske kommande år istället.
När ett projekt avslutas helt eller delvis, samt om en försäljning sker, visas intäkterna och kostnaderna i resultaträkningen. I år blev vinsten för exploateringsprojekten 13,4
miljoner kronor jämfört med en budget på 11,9 miljoner
kronor. Planen var att det centrala infrastrukturprojektet
skulle få intäkter på 15,1 miljoner kronor i år men dessa
väntas komma senare. I år har ett bostadsområde i Karby
avslutats med en vinst på 2,3 miljoner kronor och biblioteket med en vinst på 9,5 miljoner kronor. En industritomt
såldes i Fågelsången med en vinst på 1,9 miljoner kronor.
I figur 16 redovisas exploateringen för bostads- respektive industriexploatering. I avsnittet räkenskaper finns en
sammanställning över all exploatering.

Vallentuna kommun fortsätter att göra stora investeringar,
i år med 101,4 miljoner kronor. Årets utfall utgör 71 procent
av de nettoinvesteringar som var budgeterade. Investeringsbudgeten för 2013 består av årets del i kommunplan
2013 – 2015 samt överförda medel från 2012. De större
projekten, definierade som projekt med en total investeringsbudget som överstiger tio miljoner kronor för året,
redovisas i figur 17.
• Förskolan i Kragstadungen blir en förskola med fem
avdelningar. Den förväntas kosta 40,6 miljoner kronor.
Inflyttning i nya förskolan Kragstatrollet är planerad
till mars 2014.
• Förskolan på Karlavägen byggs i två våningar med fem
avdelningar. Huset blir ett så kallat passivhus. Kortfattat kan denna teknik förklaras med att man bygger
energisnålt genom att minimera värmeförluster
genom klimatskalet, genom effektiv ventilation och
genom att ta tillvara värme från elektriska apparater
och instrålande sol. Stommen restes under sommaren
2013. Kostnaden är planerad till 46,0 miljoner kronor.
Nya förskolan Vintergatan väntas bli klar i juli 2014.
• Trafikplatsen står klar och är nu en planskild korsning
mellan Roslagsbanan och Angarnsvägen/Väsbyvägen.
Projektet har innefattat ledningsarbeten, två järnvägsbroar, gång- och cykelvägar, sociodukt, cirkulationsplatser samt gång- och cykeltunnel. Besiktning och
invigning hölls i december. Visst arbete kommer att
fortsätta under våren 2014 med bullerplank och planteringsarbeten. Totala priset till entreprenören slutade på
cirka 330 miljoner kronor varav kommunens del blev
100 miljoner kronor. Utöver dessa har kommunen haft
egna kostnader på 10 miljoner kronor.
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Kommunplanen för 2014 – 2016 innehåller en ny investeringsplan som innebär en förändrad planering av byggnationer. Förändringen baseras på befolkningsprognosen,
bedömning av behov av nybyggnationer och ombyggnationer. Förändringen innebär att Hagaskolan ska byggas tidigare och ombyggnationen av Ormstaskolan inte
kommer att fullföljas. Det medför att nedlagda utgifter
för Ormstaskolan inte kan överföras till det nya projektet
och därmed inte ingå i investeringsutgifterna. Projektets
nedlagda utgifter 8,5 miljoner kronor har utrangerats.
Kommunen har fått gatukostnadsersättning på 3,0
miljoner kronor i tre projekt. Gatukostnadsersättning
redovisas som ett investeringsbidrag.
Under året har kommunen sålt mark för 2,3 miljoner
kronor. Denna försäljning gav en realisationsvinst på 1,8
miljoner kronor och en realisationsförlust på 0,3 miljoner
kronor.
I avsnittet räkenskaper finns en tabell över alla investeringar.
Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investeringarna kommunen finansierar med egna medel. För år 2013 är
den 82 procent att jämföra med 37 procent föregående år. Anledningen är att kommunen inte investerat lika mycket och
att kommunen inte har behövt låna pengar. Se figur 18 och 19.
Investeringarnas andel av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning är 7 procent i år jämfört med
17 procent förra året. Nyckeltalet mäts i hela Sverige och
genomsnittet för Stockholms län år 2012 var 10,2 procent
och för alla Sveriges kommuner 9,0 procent.

Likviditet och kapitalbehov
Kommunfullmäktige beslutade om en ändrad finanspolicy
under året. Enligt den ska kommunen ha en hantering som
säkerställer tillfredsställande betalningsberedskap och

Figur 18. Självfinansieringsgrad av investeringar

säkerhet samt ger bra räntevillkor. Kommunens upplåning
ska ske inom ramen för den lånevolym som kommunfullmäktige årligen beslutar om. Några avvikelser från finanspolicyn har inte gjorts.
Likvida medel och placeringar minskade under året med
26,9 miljoner kronor. I december placerades 20 miljoner
kronor i tre månader till fast ränta.
Låneskulden var vid årets början 398 miljoner kronor.
Enligt kommunplanen var lånebehovet beräknat till 200
miljoner kronor men investeringarna har kunnat genomföras utan nya lån. Till följd av detta blev räntekostnaderna
4,2 miljoner kronor lägre än planerat. Under året har lån på
100 miljoner kronor förfallit. Beloppet har lånats upp igen
och förfaller år 2019. Låneskulden var därför oförändrad
vid årets slut. Lånen är låsta på olika långa betalningstider,
se figur 20. Alla lån är amorteringsfria. För mer information om lånen se not 19.

Bostadsrätter och aktier
Under året har en bostadsrätt köpts för 1,2 miljoner kronor.
Fyra bostadsrätter friköptes och är nu ägda radhus. En lägenhet har sålts för 1,4 miljoner kronor, den var inköpt för
5 720 kronor (kr). Kommunens lägenheter har ett genomsnittligt inköpsvärde på 26 988 kronor (kr). I balansräkningen finns vid årets slut 193 bostadsrätter bokförda till
ett anskaffningsvärde av 5,2 miljoner kronor. Vid en eventuell försäljning skulle de antagligen ha ett högre värde.
Även de noterade aktier som kommunen äger i Elverket
Vallentuna AB har ett högre marknadsvärde, 23,6 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

Figur 19. Investeringsnetto samt inlåning
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I Vallentuna är historien en del av vår vardag. Samtidigt är vi ett samhälle i ständig utveckling och en av landets mest expansiva kommuner.
är finansierade med eget kapital, se figur 21. Enligt 2013
års bokslut har soliditeten förbättrats med två procent
enheter, till 53 procent, jämfört med föregående årsskifte.
Ökningen beror på det goda resultatet. Tar man hänsyn till
ansvarsförbindelser för pensioner blir soliditeten 21 procent. Kommunen har i jämförelse med kommunsektorn i
övrigt en stark balansräkning. Vid ett vägt genomsnitt för
hela rikets kommuner år 2012 var soliditeten 49 procent
exklusive ansvarsförbindelsen, och 19 procent när den
inkluderades.

Figur 20. Lånens förfalloår och belopp, mnkr

Övriga åtaganden
Utöver de pensionsåtaganden som beskrivits, har kommunen flera borgensåtaganden. De var vid årsskiftet 300,7
miljoner kronor. Vallentuna kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening och har ett solidariskt borgensansvar som motsvarar sin andel. Den var vid årsskiftet
441,6 miljoner kronor.
Under året ingick kommunen ytterligare borgensåtaganden för Vallentunavatten AB med 23,5 miljoner kronor och
för Roslagsvatten AB med 8 miljoner kronor.

Figur 21. Utveckling av soliditeten i procent

Mnkr
120

Procent
80
70

100

60

80

50

60

40
30

40

20

20

10

0
2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020 2021

2022

0

2009

2010

Exkl ansvarsförbindelse

2011

2012

Inkl ansvarsförbindelse

2013

21

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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att utveckla och upprätthålla god service är en betydelsefull uppgift. Det är viktigt att Vallentuna kommun är en
attraktiv arbetsgivare som klarar av att rekrytera rätt personer. När omvärlden förändras måste verksamheterna också
kunna anpassa sig, det gäller att balansera långsiktighet
och kontinuitet med kreativitet och nytänkande. Det goda
ledarskapet och medarbetarskapet utgör basen för attraktiviteten och måste kontinuerligt utvecklas och underhållas.

las. Kompetensinventering är ett sätt att öka kvalitetssäkringen för våra kunder och kommuninvånare, att använda
resurserna effektivt, att ta fram bra beslutsunderlag för
kompetensförsörjningen och att våra medarbetare ska kunna visa vilken kompetens de har. Den nya skollagen ställer
krav på behörigheter för lärare så systemet blir användbart
i skolornas arbete med kompetensförsörjning. Införandet
fortsätter under 2014 i flera av kommunens verksamheter.

Kommunen som arbetsgivare

Samarbete med de fackliga organisationerna
Arbete med inflytande- och arbetsmiljöfrågor har tidigare reglerats av ett lokalt kollektivavtal där kontinuerliga
samverkansmöten säkerställt att relationen mellan parterna
fungerat väl. Det tidigare samverkansavtalet sades upp 2012.
Ett utvecklingsarbete har skett under 2013 för att parterna ska
följa medbestämmande- och arbetsmiljölagstiftningens krav.
Fördelen har varit att chefer och de fackliga organisationerna
har förbättrat sina kunskaper om lagarnas tillämpning vilket
lägger en ny grund för ett framtida samverkansavtal. De nya
arbetsformerna har fungerat bra mellan parterna.

Rekrytering
Kommunen har en personalomsättning på tolv procent.
Under 2013 har Vallentuna kommun i snitt fått 18 sökande per publicerad annons och 896 allmänna intresseanmälningar. Under året har kommunen förenklat
ansökningsförfarandet, skapat möjlighet för de sökande
att prenumerera på intressanta lediga jobb samt möjlighet
att sprida jobbinformation via e-post, Facebook, Twitter
och LinkedIn.Totalt har 56 rekryteringstester genomförts,
framförallt i samband med chefsrekryteringar. Under
året har ny personalchef, socialchef och utbildningschef
rekryterats. Under sommaren erbjöds 52 av 180 sökande
ungdomar tre veckors sommarjobb i kommunen.
Kompetensutveckling
Det finns ett internt utvecklingsprogram som satsar på
kommunövergripande utbildningsinsatser. Programmet
erbjuder ett varierat och uppskattat kursutbud, bland annat introduktion för nyanställda och olika utbildningar
inom områdena ekonomi, personal, kommunikation och
IT. Ett stort antal utbildningsaktiviteter har arrangerats.
”Att leda andra utan att vara chef ” var en mycket uppskattad tvådagarskurs. Under hösten genomfördes en halvdag
för chefer om löneprocessen och lönesamtal inför löne
översynsprocessen 2014.
Under året har ett system för kompetensinventering
börjat användas i stora delar av kommunen. Det finns flera
syften med det, bland annat att veta vilka kompetenser
medarbetarna i kommunen har och var de behöver utveck-

Arbetsmiljö och hälsa
Av Vallentuna kommuns 1 508 tillsvidareanställda uppgick sjukfrånvaron under 2013 till 5,9 procent (5,5 procent
2012). Sjukfrånvaron varierar mellan olika yrkeskategorier
och åldrar. Den ökande andelen sjukskrivna är en oroande trend. Ökningen överensstämmer med en successiv
ökning av sjukskrivna i Sverige under samma period. Ökningen av sjukskrivna kan inte kopplas till någon särskild
personalgrupp utan ökar marginellt i hela organisationen.
Figur 22 visar sjukfrånvaro i procent av arbetstiden jämfört
med tidigare år. Andelen långtidssjukskrivna utgjorde
44 procent av sjukfrånvaron medan 39 procent av kommunens tillsvidareanställda inte hade någon sjukfrånvaro
alls. Kostnaden för all sjuklön under året var 8,4 miljoner
kronor. Förra året uppgick den till 7,2 miljoner kronor.
Friskvård
Vallentuna kommun lägger stor vikt vid det hälsofrämjande arbetet, vilket innebär att kommunen arbetar med

insatser som leder till en god fysisk och psykosocial
arbetsmiljö med en frisk och motiverad personal. Det
löpande arbetet sker i nära samarbete med kommunens företagshälsovård. Under året har stora insatser gjorts för att
systematisera och organisera skyddsarbetet inom kommunen. Ett nära samarbete mellan arbetsgivarrepresentanter,
skyddsombud och huvudskyddsombud pågår.
Kommunen erbjuder alla medarbetare olika former av
friskvårdssubventioner och friskvårdssatsningar, bland
annat gratis träningspass, massage, tävlingar och före
läsningar.
Risker, tillbud och olycksfall
Under 2013 har ett system för stöd i det systematiska
arbetsmiljöarbetet för riskobservationer införts. Systemet ska hantera tillbuds- och arbetsskadeanmälningar
för såväl personal som för egendom och byggnader. Målet
är att detta ska främja en god arbetsmiljö och bidra till
färre inträffade olycksfall, vilket är möjligt eftersom alla
verksamheter kan rapportera i systemet. Det totala antalet
anmälda tillbud, risker och olycksfall (inklusive incidenter
på byggnader) blev 266 stycken. 100 anmälningar om risk
och tillbud, 133 stycken om olycksfall och skador samt 33
stycken om egendom och byggnad.
Medarbetarundersökning
Under november 2012 genomfördes en medarbetarundersökning med fokus på psykosocialt inriktade frågor för
samtliga medarbetare. Resultatet har legat till grund för
utvecklingsarbetet i samtliga verksamheter under 2013.

jämfört med 28 under 2012. Flertalet har gått i pension vid
65 års ålder eller tidigare.
Personalkostnader och löneöversyn
Personalkostnaderna under året uppgick till sammanlagt
775,8 miljoner kronor fördelade enligt figur 24.
En löneöversyn har gjorts under året med en genomsnittlig löneökning på 2,48 procent. Motsvarande siffra för
2012 var 3,3 procent.

Figur 22. Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden
Åldersgrupp

2013

2012

2011

Kvinnor

6,2 %

5,8 %

5,6 %

Män

4,7 %

4,5 %

4,0 %

Totalt

5,9 %

5,5 %

5,2 %

Totalt för 29 år och yngre

5,2 %

4,4 %

3,8 %

Totalt för 30–49 år

6,2 %

5,2 %

5,0 %

Totalt för 50 år och äldre

6,6 %

6,3 %

6,1 %

* Tillgänglig ordinarie arbetstid är den ordinarie arbetstiden enligt
avtal, med hänsyn tagen till frånvaro utan lön, t.ex. tjänstledighet
för vård av barn

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

Kommunen hade den 31 december 1 516 tillsvidareanställda, eller 1 410 årsarbetare. Det är en minskning med 21
tillsvidareanställda eller en minskning med 12 årsarbetare
jämfört med 2012. Fördelningen mellan kvinnor och män
är 81 procent respektive 19 procent. Av kvinnorna arbetar
något fler heltid, 66 procent, jämfört med 64 procent förra
året. Även bland männen har andelen heltidsarbetande
ökat något, från 85 procent 2012 till 86 procent 2013.

förvaltningen; 7 %
och fritidsförvaltningen; 5 %
 Barn- och ungdomsförvaltningen; 53 %
 Socialförvaltningen; 30 %
 Kultur-

Personalomsättning
Personalomsättningen var 12,1 procent (11,1 procent 2012).
Åldersstruktur och pensionsavgångar
Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda
2013 är 46,3 år (46,4 år 2012).
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 26 anställda gått i pension

Figur 24. Personalkostnader
Belopp i mnkr
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Med det goda småstadslivet i en nära och
högt värderad natur- och kulturbygd bidrar
Vallentuna kommun aktivt till en växande
och hållbar storstadsregion.
vision för vallentuna kommun

24

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.
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enligt vallentuna kommun innebär ”god ekonomisk hushållning” att dagens kommuninvånare ska finansiera sin
egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen
till framtida generationer. Med god ekonomisk hushållning
menas också att kommunen ska bedriva sin verksamhet på
ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.
Vid varje ny mandatperiod beslutar de styrande politikerna 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
respektive nämnds verksamhetsplan. Dessutom finns
flera olika styrdokument, såsom policys och riktlinjer som
kommunfullmäktige har antagit. Tillsammans skapar
dessa förutsättningar för en god utveckling av Vallentuna
kommun.

Kommunens mål
Uppföljningen av de kommungemensamma målen
för 2013 visar att 9 av 16 mål är uppfyllda. Antal delvis
uppnådda är sex stycken till antal och ett mål är inte

uppnått. Måluppfyllelsen 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 består av åtta
mål totalt och fem av målen har uppnåtts och tre är delvis
uppnådda. Vallentuna kommun har goda resultat i medborgarundersökningen som SCB genomför. SKL:s uppföljning av trygghet och säkerhet i Sveriges kommuner visar
goda resultat för Vallentuna.
Uppföljningen av området god ekonomisk hushållning
visar en god måluppfyllelse för kommunen som helhet.
Det ekonomiska resultatet är positivt och måluppfyllelsen
för samtliga kommungemensamma mål är god.
Inom det strategiska området tillväxt och utveckling är
ett av fyra mål uppfyllda. Två mål är delvis uppfyllda. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion och är med i ett samarbete mellan Nordostkommunerna som syftar till en förbättring i Nordostsektorn som
helhet. Ett mål har inte uppnåtts då bland annat kommunen behöver ta fram en strategisk plan för kommunens
byggnadsinnehav.
Energi och miljöområdet har ett mål som är uppnått och
ett mål som är delvis uppnått. Vallentuna kommun har
lyckats med att minska energiförbrukningen i kommunens
fastigheter bland annat med solfångare på Kvarnbadet.
Arbetet med att fram en plan för vattenförsörjning och
avloppshantering har påbörjats.

Verksamhetsmål

Måluppfyllelse
Figur 25. Kommungemensamma mål
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Kund/invånare
Kommungemensamma mål

Kommentar

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

Delvis
uppnått

Målet följs upp via SCB:s medborgarundersökning genom så kallad
"nöjdmedborgar/region/inflytandeindex" (NMI, NRI och NII). Målet är
att ha högre resultat än genomsnittet för riket och det har uppnåtts i
indexet NMI och NRI men inte för NII.

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 påstå
endet om att deras barn går i den förskola/skola som de önskar. Målet är
uppfyllt för vårdnadshavare med barn i förskola och förskoleklass med
97 procent. I årskurs 2 instämmer 94 procent i påståendet. För vårdnadshavare med barn i årskurs 5 och 8 instämmer 90 respektive 91 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
2013 fanns det inte någon möjlighet att lägga till frågan om valfrihet.

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.

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

Delvis
uppnått

Andelen elever folkbokförda i kommunen har i samma utsträckning som
föregående år valt att gå i Vallentuna gymnasium. Sammantaget har andelen elever med grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier
ökat jämfört med föregående år och andelen behöriga elever över 20 år
är fortfarande högre än riket.

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

Delvis
uppnått

I SKL:s rapport hamnar inte Vallentuna kommuns grundskolor inom
det uppsatta målet men arbete pågår för att nå dit innan slutet av 2014.
Bland annat genomförs uppföljning av enkäter och förbättringar av de
delar där goda resultat inte uppnås.

Utbudet av kultur och rekreation ska bidra
till ökad livskvalitet.

Uppnått

Vallentuna teater är nyinvigd och höstens program lockade många
besökare. Även vandringsprojektet Pilgrim Vallentuna väckte ett stort
intresse. Vallentuna Kulturhus och bibliotek har etablerats under året
med ett brett utbud.

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.

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

Uppnått

Andelen hushåll med försörjningsstöd har minskat jämfört med 2012, en
minskning både i absoluta tal och i förhållande till befolkningen. Under
2013 har en utredning i syfte att ge fler målgrupper möjlighet till arbete
och egen försörjning utförts. Arbetsmarknadsenheten har fått i uppdrag
att arbeta med en nollvision när det gäller arbetslöshet bland unga.
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God ekonomisk hushållning
Kommungemensamma mål

Kommentar

Verksamheterna ska bedrivas kostnads
effektivt och med god kvalitet.

Uppnått

Vallentuna kommuns bokslut för 2013 visar ett positivt ekonomiskt
resultat på totalnivå men några enheter uppvisar ett negativt utfall.
SKL:s jämförelse visar att Vallentuna har en högre kostnad per betygs
poäng i grundskolorna sett till medelvärdet för 288 kommuner som
deltog i undersökningen 2013.

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 2013. Totalt
har cirka 200 chefer genomgått internt utbildningsprogram under året.

Tillväxt och utveckling
Kommungemensamma mål

Kommentar

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

Delvis
uppnått

För 2013 var prognosen att 146 bostäder skulle påbörjas. Prognosen
uppnåddes i och med att utfallet blev 160 bostäder. Befolkningstillväxten
för 2013 blev 1,3 procent vilket är under kommunens mål på två procent.
En positiv utveckling under 2013 är att antalet arbetstillfällen ökade med
264 stycken. Det är en ökning med 3,3 procent och över målvärdet två
procent.

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

Delvis
uppnått

Andelen kunskapsföretag i kommunen har inte ökat enligt uppsatt mål
men den långsiktiga trenden är positiv. Antalet nystartade företag var
under året 325 stycken. Vallentuna kommun är med i ett samarbete
mellan Nordost-kommunerna som syftar till en förbättring i Nordostsektorn som helhet.

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

Uppnått

Vallentuna kommun har anordnat en höstfest och en näringslivsdag
under året. Under 2013 har besöksnäringen utvecklats med "Pilgrim
Vallentuna" som är ett vandringskoncept på temat natur, kultur och
andlighet.

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

Ej uppnått

Strategisk plan för byggnadsinnehavet finns för närvarande inte. Arbetet
med att ta fram individuella affärsplaner för samtliga byggnader har inte
genomförts som planerat. En grundstruktur har tagits fram.

Energi och miljö
Kommungemensamma mål

Kommentar

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

Uppnått

Vallentuna kommun har genomfört flertalet energisparprojekt under
året. Bland annat i form av solfångare på Kvarnbadet, effektivare
ventilation i kommunens fastigheter, byte av värmeväxlare för fjärrvärme
på H
 ammarbacksskolan samt byte av hissar i flera byggnader.

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

Delvis
uppnått

Kommunen har utfört tillsyn av enskilda avloppsanläggningar enligt plan.
Arbetet med en VA-plan har påbörjats och Roslagsvatten AB ansvarar för
arbetet. Kommunen deltar i arbetet och VA-planen ska vara framtagen
under 2014.
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Verksamhetsberättelser
En kort beskrivning av nämnderna
och ett urval av årets händelser samt
en framåtblick.

Figur 26. De kommunala nämndernas andel av den
totala nettokostnaden 2013
 Kommunstyrelsen,
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Kommunstyrelsen

• 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 har startat ett jobbsökarprojekt för
unga vuxna mellan 18–24 år som inte går i skolan och som
står utanför arbetsmarknaden. I projektet ingår kartläggning av kompetenser och intressen och matchning gentemot lediga jobb, utbildning och företag.
Den nya trafikplatsen invigdes den 3 december av Trafik
verket och Vallentuna kommun. Trafikplatsen förbättrar
trafiksituationen på flera sätt, bland annat genom bättre
flyt och ökad säkerhet.
Med utgångspunkt i översiktsplanen har kommunen
beslutat om en trafikstrategi. Strategin sträcker sig fram till
2030 och innehåller mål och inriktningar för ett hållbart
transportsystem.
Samarbetet inom Stockholm Nordost ska bli en permanent organisation, tidigare har det varit ett projekt. Några av
de viktigaste frågorna är kollektivtrafik till Nordostsektorn
och arbetet för Roslagsbanans förlängning till Arlanda.
Under året har kommunen fastställt en miljöpolicy.
Enligt den ska i alla sina verksamheter arbeta för en lång-

siktigt hållbar samhällsutveckling såväl ekologiskt och
ekonomiskt som socialt.

Framtiden
Stockholmsregionen fortsätter att vara en stark tillväxtmotor i landet. Vallentunas befolkning beräknas under
de kommande tio åren öka med cirka 8 000 personer.
Utvecklingen har stor betydelse vid investeringar av
förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden samt fritidsanläggningar. Befolkningen i Vallentuna är ung sett
till genomsnittskommunen. Två nya förskolor byggs och
öppnar under 2014. Det finns även planer på att bygga en
ny F-9 skola.
Av den yrkesverksamma delen av befolkningen (16–64
år) pendlar två tredjedelar ut till arbetsplatser i andra
kommuner. Kommunens ambition är att allt fler av kommunens invånare ska kunna arbeta och verka i Vallentuna.
Bra kommunal service, förbättrade kommunikationer och
en positiv utveckling av näringslivet ger kommunen goda
framtidsmöjligheter i Vallentuna.
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Barn- och ungdomsnämnden
Uppgift:
• ansvara för förskola och pedagogisk omsorg,
• ansvara för förskoleklass, grundskola och grundsärskola,
• ansvara för fritidshem,
• bedriva öppen förskola,
• bedriva ungdomsmottagning tillsammans med utbildningsnämnden, socialnämnden och landstinget.
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Viktiga händelser under året

Framtiden

Under året har ett läs- och skrivprojekt ”att skriva sig till
läsning” genomförts. Resurscentrum driver projektet tillsammans med Karbyskolan och Ormstaskolan. Projektet
är knutet till en forskare på Stockholms universitet och
kommer att fortgå under 2014 och 2015. Projektet drivs
delvis med stöd av statsbidrag från Specialpedagogiska
skolmyndigheten.
På STRIX träningsskola har man arbetat med ett projekt
för digitala individuella utvecklingsplaner. Det är ett pedagogiskt verktyg för ökad delaktighet och tillgänglighet
i grundsärskolan. Projektet drivs med stöd av statsbidrag
från Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Nämnden har i samarbete med universiteten i Uppsala
och Stockholm genomfört utbildningar för handledare.
Utbildningarna är högskolepoängsgrundande. Ett trettio
tal lärare och förskollärare är nu utbildade att ta emot
studenter från universiteten.

Antalet barn i förskolan ökar eftersom allt fler föräldrar
efterfrågar omsorg, dessutom börjar barnen i förskolan
vid allt tidigare ålder. Det har inneburit att andelen barn i
åldern 1–5 år som har plats inom förskolan ökat under de
senaste åren. Denna ökning förväntas fortsätta. Ett flertal
nya förskolor och skolor planeras under de kommande
åren för att möta de behov som kommer av en växande
befolkning.
Vallentuna kommun är med i ett utvecklingsprojekt som
drivs av SKL. Projektet PRIO står för planering, resultat,
initiativ och organisation. Målet är att höja kunskapsresultaten i skolan. Det görs genom att bland annat stärka
arbetet mellan lärare och att utveckla arbetssätt så att
skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.
Projektet genomförs under 2014.
Skolornas stora IT-satsningar fortsätter med bland annat
digitala läromedel.

Ett flertal nya förskolor och skolor planeras under kommande år för att möta en växande befolkning.

Fritidsnämnden

Ungdomsenheten, fältverksamheten och tryggare Vallentuna har fokuserat på att stärka den befintliga organisationen, bland annat via kompetensutveckling och gemensamma insatser. Fältgruppen har under året omarbetat sina
metoder och har nu ett effektivare samarbete och nätverk
med socialtjänst, öppenvård och närpolis. Ett antal punktinsatser i ungdomsgrupper har gjorts i samarbeten med skolor.

Uppgift:
• vara huvudman för kommunens fritidsfrågor,
• främja en meningsfull fritid för kommunens invånare,
• ansvara för kommunens sport- och fritidsanläggningar,
• bedriva och samordna kommunens förebyggande
ungdomsarbete,
Framtiden
• stödja föreningslivet.

Det har varit fler besökare på Kvarnbadet under året. Statistik visar att de varit nöjda med den service som erbjudits.
Föreningar kan nu ansluta sig på webben för effektivare närvaroregistrering och ansökan om aktivitets- och
hyresbidrag.

Fokus för arbetet under de närmaste åren kommer att ligga
på att stärka kommunens trygghetsarbete och öka aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Nämnden
ska också förbättra marknadsföringen av den service och
det utbud för fritid och rekreation som finns i kommunen
samt arbeta vidare med kvalitets- och tillgänglighets
frågor. Arbetet med installation av elektroniska passer
system i kommunens sporthallar kommer att fortsätta.

Kulturnämnden

Viktiga händelser under året

Viktiga händelser under året

Uppgift:
• främja kulturlivet i kommunen,
• bedriva kulturskola och biblioteksverksamhet,
• värna, vårda och visa Vallentunas kulturmiljöer,
• fullgöra utsmyckningsuppdrag och konstinköp,
• vara huvudman för Vallentuna Teater och
Vallentuna Kulturhus.

Vallentuna teater är nyinvigd och har fått stor uppmärksamhet med ett uppskattat invigningsprogram. Totalt har
kulturverksamheterna levererat 290 kulturprogram som
besökts av 20 022 personer.
Vallentuna Kulturhus och Bibliotek som invigdes i november 2012 har under 2013 haft många studiebesök från när och
fjärran, uppmärksammats i arkitekt- och branschtidningar
och fått Stockholms läns hembygdsförbunds nybyggnadspris 2013. Byggnaden har också haft en stor efterfrågan som
evenemangsplats och möteslokal och plats både för kommunens medarbetare, föreningar och externa aktörer.
Biblioteken i Vallentuna har slagit lånerekord under
2013. Utlåningen av olika medier har ökat med 20 procent,
alltså tvärtemot den nedåtgående trenden runt om i landet.
Totalt har Vallentunaborna gjort 200 734 lån vid biblioteken, varav 189 815 vid biblioteket i kulturhuset. Statistiken
visar också att gruppen Unga vuxna, 15–25 år, och småbarnsföräldrar använder sig mer av biblioteket än tidi-gare.
Dessutom har Vallentunaborna laddat ner och läst 7 740
e-böcker, en fördubbling jämfört med 2012.

Framtiden
Kulturnämndens verksamheter har kommuninvånaren i
fokus och arbetar direkt mot alla kommuninvånare som
generell målgrupp. Prioriterade grupper för verksamheterna är barn- och ungdomar, nyinflyttade samt personer
med funktionsnedsättning. Kundunderlaget ökar därför
med ökad demografisk tillväxt.
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I Vallentuna har trafikplatsen och Roslagsbanan länge varit en byggarbetsplats.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
32

Uppgift:
• 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 för rörelsehindrade,
• 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

Både miljö- och bygglovsenheten har förbättrat sitt resultat
i Stockholm Business Alliances enkätundersökning. Miljötillsynen i Vallentuna kommun hamnade på plats nummer
två i Stockholm vilket är en höjning med 18 enheter.
Kommunen har haft tre öppet hus om bygglov under
året. Öppet husverksamheten ska utökas och utvecklas,
bland annat med olika teman beroende på säsong.
Tillsynen och handläggningen av enskilda avloppsanläggningar i området Garns-Ekskogen avstannade under
en tid till följd av en dom från statens VA-nämnd. Arbetet
kunde fortsätta efter att domen upphävts på grund av att
de klagande återtagit sin överklagan.

Tillväxten i Stockholmsregionen är stark och tycks fortsätta. Antal ärenden är stort inom nämndens verksamhetsområde och hittills har ingen avmattning märkts av. I
takt med att Vallentuna kommun utvecklas kommer ökade
krav att ställas på bland annat kundfokus, effektivitet och
tillgänglighet.
Enligt vattendirektivet behöver kommunerna arbeta
med åtgärder inom planering, byggande och tillsyn.
Tillsynen gäller enskilda avlopp, hantering av dricksvattentäkter och miljöfarliga verksamheter och dess påverkan
på vattenkvaliteten.

Socialnämnden
Uppgift:
• 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.

Viktiga händelser under året

Framtiden

En kvalitetsutvecklare har anställts som tillsammans med
utföraravdelningen arbetat med kvalitetsledningssystem
enligt SOFS: 2011:9. Arbetet fortsätter under 2014 och
kommer att omfatta samtliga verksamheter.
Kommunen har sett över befintliga avtal och nyttjandegraden av egna resurser i boendeplatser, hemtjänst och
öppenvård. Genom det har graden nyttjande av egna resurser ökat och samtidigt lett till en lägre kostnad.
Den sociala dagverksamheten för äldre som tidigare bedrevs av Attendo övergick till att drivas i kommunens regi.
Den flyttades då till Väsbygårdens lokaler.

Socialnämndens har under 2013 fattat ett beslut om att
anta värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Dessa träder i kraft under 2014.
En ny öppenvårdsverksamhet kommer att starta efter
årsskiftet. Verksamheten riktar sig till unga vuxna med
behov inom flera livsområden och kommer att erbjuda ett
personalintensivt och flexibelt stöd i den egna bostaden.
Arbetet med att införa kvalitetsledningssystem fortsätter under 2014. Kvalitets- och kostnadseffektivitet ska
genomsyra nämndens samtliga verksamheter.
Socialnämndens åtaganden kommer under de närmaste
åren att utökas på grund av förändrad lagstiftning. Det gäller
bland annat förstärkt skydd för barn, bemanning i särskilt
boende och kommunens övertagande av hemsjukvård.

Äldreomsorgen erbjuder sina boende många olika aktiviteter under dagarna.
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Utbildningsnämnden
Uppgift:
• 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.
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Viktiga händelser under året

Framtiden

Andelen elever som sökt sig till Vallentuna gymnasium
under höstterminen har ökat trots att antalet ungdomar i
åldrarna 16–19 år fortsätter att minska. Andelen elever som
kommer från andra kommuner har ökat och utgör under
höstterminen cirka 25 procent av elevunderlaget på Vallentuna gymnasium.
Vallentuna gymnasium fick i februari Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”.
I linje med Vallentuna gymnasiums internationella
profilfördjupning har ett lärarutbytesprogram inletts med
en skola i Indiana, USA. Detta syftar till ökad kompetens
utveckling i engelska samt skapa erfarenhetsutbyten gällande skolkultur och bedömningar.
Renoveringen av gymnasiet är klar, sista etappen var
matsalen som har byggts om. Arbetsstationer som används
på fordonsprogrammet har renoverats. Det har förbättrat
arbetsmiljön för eleverna.

Antalet ungdomar i åldrarna 16–19 år väntas fortsätta att
minska i antal fram till år 2016. Då vänder trenden och
elevkullarna blir större. Detta behöver dock inte innebära
ett minskat elevunderlag för Vallentuna gymnasium under
denna period.
Ny inriktning på Naturvetenskapsprogrammet kommer att starta hösten 2014. Den heter naturvetenskap och
samhälle.
Utredningar sker löpande för att utveckla och förbättra
samarbetet kring den länsgemensamma ungdoms- och
elevdatabasen.

Överförmyndarnämnden
Ansvar:
• förordna ställföreträdare,
• utöva tillsyn över att huvudmannens tillgångar används för hans eller hennes nytta,
• huvudmannens tillgångar är tryggt placerade och ger en skälig avkastning,
• vara en garanti mot rättsförluster,
• årligen fastställa ställföreträdarens arvode och i de fall huvudmannens tillgångar eller inkomster understiger 2,65
procent av gällande pris basbelopp står kommunen enligt gällande lagstiftning för arvodet till ställföreträdaren.

Viktiga händelser under året

Framtiden

Överförmyndarkansliet har omorganiserats för att uppnå
samordningseffekter.
Kansliet har arbetat med att skapa gemensamma rutiner
för handläggning och administration. De har också rekryterat och utbildat gode män.
Vallentuna kommun beslutade under våren att säga upp
avtalet om gemensamt överförmyndarkansli med Täby,
Österåker och Norrtälje kommun.

Vallentuna kommun kommer att driva överförmyndarverksamheten själv från och med 1 januari 2015. Omförhandling av gällande samarbetsavtal pågår och utfallet kan
bli att Vallentuna kommun väljer fortsatt samverkan.
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Vallentuna kommuns samlade verksamhet
Kommunens samlade verksamhet består av kommunkoncernen
och kommunala uppdragsföretag där kommunen har ett
ekonomiskt engagemang.

Vallentuna kommuns samlade verksamhet

Kommunkoncernen

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 %
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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 2,7 %

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.

Kommunala entreprenader *

Räkenskaper
Sammanställd redovisning
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syftet med den sammanställda redovisningen är
att sammanfatta kommunens ekonomiska ställning och
åtaganden. Det handlar om att ge en helhetsbild av verksamheten oavsett om den bedrivs i egen regi eller utförs av
interna eller externa bolag.

Kommunens samlade verksamhet
Kommunens samlade verksamhet består, utöver kommunkoncernen, av kommunala uppdragsföretag där kommunen har ett ekonomiskt engagemang. De kommunala
uppdragsföretagen ingår inte i kommunens sammanställda redovisning. Vallentuna kommun har samägda företag
där kommunen äger mindre än 20 procent och andra företag som utför kommunala tjänster, så kallade kommunala
entreprenader. Verksamhet i extern regi beskrivs utförligare i förvaltningsberättelsen.

Kommunkoncernen
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och
kommunalförbund där kommunen har minst 20 procents inflytande. I kommunkoncernen Vallentuna ingår
de helägda dotterbolagen AB Össebyhus och Vallentuna

Förvaltnings AB. Det har inte varit några förändringar
i den kommunala koncernen under året. Vallentuna
Förvaltnings AB är vilande. Koncernens siffror redovisas
i särskilda kolumner i resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys. Den sammanställda redovisningen
ska spegla koncernens relation till omvärlden, därför har
interna tillgångar, skulder, intäkter och kostnader eliminerats. Den sammanställda redovisningen har upprättats
enligt förvärvsmetoden. Det innebär att det intjänade kapital som fanns i bolaget vid förvärvstillfället eliminerats.
Kapital som tjänats in efter förvärvet räknas in i koncernens kapital. I enlighet med rekommendationer från Rådet
för kommunal redovisning har obeskattade reserver delats
upp i eget kapital och uppskjuten skatteskuld.
Vallentuna kommun fick en utdelning på 22 680 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.
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AB Össebyhus
Aktiebolaget Össebyhus är ett helägt dotterbolag till
Vallentuna kommun. Bolaget äger och förvaltar hyres
lägenheter och lokaler i kommunen. Fastighetsbeståndet
omfattar 72 lägenheter och den totala lägenhets- och
lokalytan är 4 821 kvadratmeter. Årets omsättning uppgår
till 5,0 miljoner kronor och årets resultat till 0,2 miljoner
kronor. Balansomslutningen är 46,2 miljoner kronor den
31 december. Bolaget har inga anställda. Under året har fem
lägenheter bytt ägare. Den sista december var två mindre
källarlokaler outhyrda.
Under året har många arbeten gjorts, bland annat renovering av ytskikt i flera lägenheter, tvättstuga och fem
badrum. Målning av trapphus, källare och panel utvändigt
och en översyn av golvbrunnar, droppskydd och fönster
har också gjorts. En närvarostyrd belysning har installerats
i alla källargångar.
Under kommande verksamhetsår förväntas bolaget fortsätta sin verksamhet. I ägardirektiv från kommunfullmäktige har AB Össebyhus fått i uppdrag att bygga ett trygghetsboende. Ett trygghetsboende innebär en möjlighet för
äldre människor att leva och bo självständigt under trygga
förhållanden i gemenskap med andra. Totalentreprenör är
JM AB. Det ska bli en huskropp med två trapphus och hiss.
Den består av 24 lägenheter fördelade på lika många ettor

som tvåor och en gemensamhetslokal. Huset väntas stå
klart vintern i början av 2015.
I figur 27 och 28 visas resultaträkning och balansräkning.
För ytterligare information om AB Össebyhus hänvisas till
bolagets egen årsredovisning.

Avfallskollektivet
Avfallskollektivet drivs i kommunens regi. Avfallshanteringen utförs till största delen av extern entreprenör men
en viss del är kvar i egen regi. Årets intäkter uppgår till 18,6
miljoner kronor och årets resultat till 0,0 miljoner kronor.
Avfallskollektivet har sparade överskott på 1,9 miljoner
kronor från åren 2007–2013. Avfallshanteringen omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip som gör
att kommunen inte får ta ut högre avgifter än som svarar
mot verkliga kostnader för verksamheten. Det gör att de
sparade överskottet inte tillfaller kommunen utan ska återföras till kollektivet. I figur 29 och 30 visas resultaträkning
och balansräkning
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Figur 27. Resultaträkning för Össebyhus
Belopp i mnkr

Hyresintäkter

2013

2012

5,0

4,9

Kostnader

-4,5

-4,6

Avskrivningar

-0,3

-0,3

Finansiellt netto, bokslutsdispositioner, skatt

0,0

0,3

Årets resultat

0,2

0,3

Figur 29. Resultaträkning för avfallskollektivet
Belopp i mnkr

Taxor och avgifter

Figur 28. Balansräkning för Össebyhus
Belopp i mnkr

Anläggningstillgångar

2012

14,8

12,9

2012

18,6

17,8

-16,5

-16,2

Övriga externa kostnader

-2,1

-1,6

Årets resultat

0,0

0,1

2013

2012

Entreprenader
2013

2013

Kortfristiga fordringar

0,3

0,4

Kortfristiga placeringar

25,0

27,0

6,0

4,3

Summa tillgångar

46,2

44,6

Belopp i mnkr

Eget kapital

27,9

27,7

Upplupna intäkter

1,9

1,7

0,6

0,6

Summa tillgångar

1,9

1,7

Långfristiga skulder

14,5

14,5

Eget kapital

0,0

-0,1

Kortfristiga skulder

3,2

1,7

Kortfristiga skulder

1,9

1,8

46,2

44,6

Summa eget kapital och skulder

1,9

1,7

Kassa & bank

Obeskattade reserver

Summa eget kapital och skulder

Figur 30. Balansräkning för avfallskollektivet

Resultaträkning
Belopp i mnkr

Verksamhetens intäkter

Not

Koncernen

Koncernen

Kommunen

2013

2012

2013

2012

1, 8

310,7

307,0

306,3

303,1

2

-1 652,8

-1 608,6

-1 649,0

-1 605,5

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

3, 8

Kommunen

-55,8

-49,3

-55,5

-49,0

-1 397,8

-1 351,0

-1 398,1

-1 351,5

4

1 260,9

1 190,2

1 260,9

1 190,2

Generella statsbidrag och utjämning

5

187,3

203,8

187,3

203,8

Finansiella intäkter

6

3,6

3,3

3,1

3,2

7, 8

-26,4

-14,9

-26,0

-15,1

27,5

31,4

27,2

30,6

27,5

31,4

27,2

30,6

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Skattekostnader

-0,1

Årets resultat (förändring av eget kapital)
Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 24.

Kassaflödesanalys
Belopp i mnkr

Not

Koncernen

Koncernen

Kommunen

Kommunen

2013

2012

2013

2012

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar/placeringar
Ökning (-) /minskning (+) exploateringsfastigheter och lager
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

9

27,5

31,4

27,2

30,6

79,0

52,6

78,6

52,3

106,4

84,0

105,8

82,9

9,0

-22,0

5,1

5,1

0,3

11,2

0,3

11,2

-62,8

50,8

-62,3

24,0

53,0

124,0

49,0

123,2

-218,6

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar

-103,6

-219,8

-101,4

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar

3,0

8,1

3,0

8,1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

2,3

3,2

2,3

3,2

Investering i finansiella anläggningstillgångar

-1,2

0,0

-1,2

0,0

1,4

0,0

1,4

0,0

-98,1

-208,6

-95,9

-207,4

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån

100,0

173,3

100,0

173,0

-100,0

-47,0

-100,0

-47,0

Ökning (-) av långfristiga fordringar

0,0

-15,5

0,0

-15,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0,0

110,8

0,0

110,5

Likvida medel vid årets början

164,7

138,5

160,4

134,1

Likvida medel vid årets slut

119,6

164,7

113,5

160,4

Förändring i likvida medel

-45,1

26,2

-46,9

26,3

Amortering av lån

Årets kassaflöde
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Balansräkning
Belopp i mnkr

Not

Koncernen

Koncernen

Kommunen

Kommunen

2013

2012

2013

2012

1 393,8

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

10

1 445,4

1 406,6

1 430,7

Maskiner och inventarier

11

44,3

43,4

44,2

43,2

12

26,4

25,4

27,0

26,0

1 516,0

1 475,3

1 501,9

1 463,0

15,8

17,1

15,8

17,1
116,2

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter och lager

13

Kortfristiga fordringar

14

89,1

116,2

91,1

Kortfristiga placeringar

15

45,0

27,0

20,0

Kassa, bank

16

119,6

164,7

113,5

160,4

269,5

325,0

240,4

293,8

1 785,5

1 800,3

1 742,3

1 756,8

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
40

Årets resultat
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
varav pensionsreserv

17

27,5

31,4

27,2

30,6

927,2

896,3

899,5

868,8

954,7

927,6

926,7

899,5

71,7

71,7

117,5

98,0

17

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

18

Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar

117,5

98,0

0,1

0,2

117,6

98,2

117,5

98,0

374,7

436,5

360,3

Skulder
Långfristiga skulder

19

450,9

Kortfristiga skulder

20

262,4

399,7

261,7

398,9

713,2

774,5

698,1

759,3

1 785,5

1 800,3

1 742,3

1 756,8

Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna

21

556,5

520,6

556,5

520,6

Övriga ansvarsförbindelser

22

300,7

267,1

300,7

267,1

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 24.
Den kortfristiga delen av avsättningar redovisas fr.o.m. år 2013 som avsättning och inte som kortfristig skuld.

Noter
Not 1. Verksamhetens intäkter
Belopp i mnkr
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Försäljning av tomter inom exploatering
Exploateringsvinster
AFA försäkring, jämförelsestörande
Realisationsvinster
Summa

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

18,9
74,9
51,7
85,1
41,7
1,9
18,9
15,8
1,8
310,7

17,8
72,8
50,5
83,4
39,2
8,1
15,3
16,8
3,2
307,0

14,5
74,9
51,7
85,1
41,7
1,9
18,9
15,8
1,8
306,3

13,9
72,8
50,5
83,4
39,2
8,1
15,3
16,8
3,2
303,1

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

57,6
776,1
81,7
721,2
8,5
0,3
7,4
1 652,8

58,9
751,2
77,7
700,6

58,9
750,9
77,3
698,2

20,2
1 608,6

57,6
775,8
81,3
718,1
8,5
0,3
7,4
1 649,0

20,2
1 605,5

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

46,7
9,1
55,8

40,6
8,7
49,3

46,4
9,1
55,5

40,3
8,7
49,0

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

1 267,7
-7,6
0,7
1 260,9

1 176,2
13,8
0,2
1 190,2

1 267,7
-7,6
0,7
1 260,9

1 176,2
13,8
0,2
1 190,2

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

50,7
53,8
19,7
14,2
49,0
-0,2
187,3

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

50,7
53,8
19,7
14,2
49,0
-0,2
187,3

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

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

0,5
1,7
1,4
3,6

0,5
2,9

0,5
1,2
1,4
3,1

0,5
2,7

Not 2. Verksamhetens kostnader
Belopp i mnkr
Bidrag
Personal
Varor
Tjänster, inklusive köp av verksamhet
Utrangering upparbetade projekteringsutgifter, jämförelsestörande
Realisationsförluster och övriga utrangeringar
Exploateringsförluster
Summa

Not 3. Avskrivningar
Belopp i mnkr
Mark, byggnader och teknisk anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa
För uppgift om avskrivningstider, se avsnittet redovisningsprinciper.

Not 4. Skatteintäkter
Belopp i mnkr
Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa

Not 5. Generella statsbidrag och utjämning
Belopp i mnkr
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
LSS-utjämning
Regleringsavgift/Regleringsbidrag
Kommunal fastighetsavgift innevarande år
Kommunal fastighetsavgift föregående år
Summa

Not 6. Finansiella intäkter
Belopp i mnkr
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Realisationsvinst bostadsrätter
Summa

3,3

3,2
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Not 7. Finansiella kostnader
Belopp i mnkr
Räntekostnader
Ränta på pensionsavsättning
Sänkt diskonteringsränta, jämförelsestörande
Övriga finansiella kostnader
Summa

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

12,9
2,4
11,1
0,1
26,4

11,1
3,7

11,3
3,7

0,1
14,9

12,4
2,4
11,1
0,1
26,0

0,1
15,1

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

15,8
11,1
-8,5
18,4

16,8

16,8

16,8

15,8
11,1
-8,5
18,4

16,8

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

55,8
19,5
-1,9
-1,8
8,8
-1,4
79,0

49,3
8,2
-1,8
-3,2

49,0
8,2
-1,8
-3,2

52,6

55,5
19,5
-1,9
-1,8
8,8
-1,4
78,6

52,3

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

1 405,9
34,8
-0,6
1 440,1

1 100,7
305,2

1 405,9
34,8
-0,6
1 440,1

1 100,7
305,2

Not 8. Jämförelsestörande poster
Belopp i mnkr
Återbetalda premier från AFA Försäkring
Sänkt diskonteringsränta på pensioner
Utrangering upparbetade projekteringsutgifter
Summa

Not 9. Ej likviditetspåverkande poster
Belopp i mnkr
Avskrivningar
Avsatt till pensioner
Förändring av långfristig periodisering
Realisationsvinst mark, byggnader och tekniska anläggningar
Realisationsförlust mark, byggnader och tekniska anläggningar
Realisationsvinst bostadsrätter
Summa

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

1 405,9

-522,5
-40,1
0,4
-562,2
878,0

-488,2
-34,3

Publika fastigheter
IB anskaffningsvärde
Årets investering
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Summa

1 405,9
-488,2
-34,3

-522,5
883,4

-522,5
-40,1
0,4
-562,2
878,0

180,7
116,4
297,1

172,4
8,2
180,7

180,7
116,4
297,1

172,4
8,2
180,7

-36,2
-5,6
-41,8
255,3

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

-36,2
-5,6
-41,8
255,3

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

36,7
0,2
2,9
39,8

31,9
0,4
4,4
36,7

23,2
0,2
2,9
26,3

18,4
0,4
4,4
23,2

IB ackumulerade avskrivningar

-13,2

-12,3

-8,6

-8,0

Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Summa

-1,0
-14,2
25,6

-0,9
-13,2
23,5

-0,7
-9,3
17,0

-0,6
-8,6
14,6

Markreserv
IB anskaffningsvärde
Årets försäljning
UB anskaffningsvärde
Summa

141,8
-0,6
141,3
141,3

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

139,2
-0,6
138,6
138,6

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

Pågående investeringar ny-/till- och ombyggnad
IB anskaffningsvärde
Byte anläggningstyp
Årets nettoinvesteringar i verksamhetsfastigheter
Årets nettoinvesteringar i publika fastigheter
Årets nettoinvesteringar i fastigheter annan verksamhet
Årets utrangering i verksamhetsfastigheter
Summa

213,3
1,0
26,1
-91,2
4,5
-8,5
145,2

334,2

334,2

-181,0
58,9
1,2

-181,0
58,9
0,0

213,3

212,1
1,0
26,1
-91,2
2,3
-8,5
141,9

2 063,5
-618,1
1 445,4

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

2 044,0
-613,3
1 430,7

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

Fastigheter annan verksamhet
IB anskaffningsvärde
Byte anläggningstyp
Årets investering
UB anskaffningsvärde

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Summa

-522,5
883,4

212,1

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

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

117,7
10,6

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

117,4
10,6

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

128,3
-75,1
-9,1

128,0

-84,2
44,1

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

-75,0
-9,1
-84,0
44,0

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

0,8
-0,6
0,2

0,9
-0,1
0,8

0,8
-0,6
0,2

0,9
-0,1
0,8

128,5
-84,2
44,3

118,5
-75,1
43,4

128,2
-84,0
44,2

118,2
-75,0
43,2

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

5,7
5,2
15,5
26,4

5,6
4,3
15,5
25,4

6,3
5,2
15,5
27,0

6,2
4,3
15,5
26,0

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

1,0
14,6
0,2
15,8

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

1,0
14,6
0,2
15,8

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

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

14,4
14,0
19,6
14,6
26,1
0,4
89,1

23,8
13,3
15,0
35,8
27,9
0,3
116,2

16,7
14,0
19,6
14,6
26,0
0,2
91,1

23,9
13,3
15,0
35,8
27,7
0,4
116,2

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

45,0
45,0

27,0
27,0

20,0
20,0

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

119,6
119,6

164,7
164,7

113,5
113,5

160,4
160,4

Not 12. Finansiella anläggningstillgångar
Belopp i mnkr
Aktier och andelar
Bostadsrätter
Långfristiga fordringar
Summa

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

Not 14. Kortfristiga fordringar
Belopp i mnkr
Kundfordringar
Ingående moms och momskompensation
Fastighetsavgift
Upplupna skatteintäkter
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Övrigt
Summa

Not 15. Kortfristiga placeringar
Belopp i mnkr
Fastränteplacering
Summa

Not 16. Kassa och bank
Belopp i mnkr
Bank
Summa
Kommunen har en kontokredit på 10 miljoner kronor som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället..
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Not 17. Eget kapital
Belopp i mnkr

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

27,5
927,2
954,7

31,4
896,3
927,6

27,2
899,5
926,7

30,6
868,8
899,5

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

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

Årets resultat
Övrigt eget kapital
Summa
I koncernen ingår obeskattade reserver med 78,0% (fg år 73,7%) i eget kapital.
Reserv till framtida pensionsutbetalningar inom ramen för det egna kapitalet:
År 2008
År 2009
År 2010
Summa

Not 18. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Belopp i mnkr

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

92,6
2,0
22,9
117,5

77,0
1,9
19,2
98,0

92,6
2,0
22,9
117,5

77,0
1,9
19,2
98,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Årets utbetalningar
Sänkning av diskonteringsräntan
Slutbetalning förmånsbestämd ålderspension
Intjänad förmånsbestämd ålderspension
Nya efterlevandepensioner
Övrig post
Förändring löneskatt
Summa avsatt till pensioner

98,0
1,4
0,9
-3,1
8,9
1,7
5,7
0,1
0,0
3,8
117,5

89,6
1,7
2,0
-3,2

89,6
1,7
2,0
-3,2

-0,1
1,6
98,0

98,0
1,4
0,9
-3,1
8,9
1,7
5,7
0,1
0,0
3,8
117,5

-0,1
1,6
98,0

Aktualiseringsgrad

90 %

89 %

90 %

89 %

Specifikation - Avsatt till pensioner
Pensioner och liknande förpliktelser
Särskilda avtals- och visstidspensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner
Antal visstidsförordnanden
Tjänstemän

44

0,3
6,0

0,3
6,0

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper.

Not 19. Långfristiga skulder
Belopp i mnkr

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

Låneskulder, långfristig del

387,5

312,5

373,1

298,1

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag
Ackumulerade periodiserade investeringsbidrag
Gatukostnadsersättningar
Ackumulerade periodiserade gatukostnadsersättningar
Summa förutbetalda intäkter
Summa

4,8
-0,5
65,9
-6,8
63,4
450,9

4,8
-0,4
62,9
-5,1
62,2
374,7

4,8
-0,5
65,9
-6,8
63,4
436,5

4,8
-0,4
62,9
-5,1
62,2
360,3

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

3,2 %
3,6 år

3,3 %
3,6 år

3,1 %
3,9 år

3,3 %
3,6 år

25,0
155,0
59,5
173,0
412,5

100,0
80,0
159,5
73,0
412,5

25,0
150,0
50,0
173,1
398,1

100,0
75,0
150,0
73,1
398,1

332,5
80,0

282,5
130,0

412,5

412,5

323,0
75,0
0,1
398,1

273,0
125,0
0,1
398,1

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut (inklusive kortfristig del)
Belopp i mnkr
Genomsnittlig ränta
Genomsnittlig räntebindningstid
Lån som förfaller inom:
1 år
2–3 år
3–5 år
5 år Summa
Låneskuld per långivare
Kommuninvest
Banker
Koncernbolag
Summa

Not 20. Kortfristiga skulder
Belopp i mnkr

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

25,0
87,1
10,8
6,1
7,4
42,5
21,6
25,7
10,9
7,6
12,6
5,1
262,4

100,0
137,8
12,0
6,7
6,5
42,4
22,6
23,7
17,7

100,0
137,6
12,0
6,7
6,5
42,4
22,5
23,7
17,0

26,8
3,7
399,7

25,0
87,0
10,7
6,1
7,4
42,5
21,6
25,7
10,6
7,6
12,2
5,3
261,7

26,4
4,1
398,9

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

520,6
5,6
7,0
-18,2
34,1
0,6
-0,1
7,0
556,5

521,6
7,1
13,8
-17,6

521,6
7,1
13,8
-17,6

-1,9
-2,3
-0,2
520,6

520,6
5,6
7,0
-18,2
34,1
0,6
-0,1
7,0
556,5

-1,9
-2,3
-0,2
520,6

Koncern 2013

Koncern 2012

Kommun 2013

Kommun 2012

220,6
47,0
14,5
4,3
11,0
2,4
0,9
300,7

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

220,6
47,0
14,5
4,3
11,0
2,4
0,9
300,7

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

Låneskulder, kortfristig del
Leverantörsskulder
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Statsbidrag
Löner och övertidsersättning
Semesterlön
Sociala avgifter
Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda skatteintäkter
Övriga förutbetalda intäkter
Övrigt
Summa
Värdet för föregående år har räknats om. Kortfristig del av avsättningar tas upp i not 18.

Not 21. Ansvarsförbindelser, pensionsförpliktelser
Belopp i mnkr
Ingående pensionsförpliktelse
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Årets utbetalningar
Sänkning av diskonteringsräntan
Aktualisering
Övrig post
Förändring löneskatt
Utgående pensionsförpliktelse
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper.

Not 22. Övriga ansvarsförbindelser
Belopp i mnkr
Vallentunavatten AB
Käppalaförbundet
AB Össebyhus
Föreningar
Roslagsvatten AB
Särskilt anställningsavtal
Förlustansvar för egna hem
Summa

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 278 kommuner som per 2013-12-31 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 in satskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vallentuna kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 269,4 miljarder kronor och totala
tillgångar till 271,3 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 441,6 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 444,6 miljoner kronor.

Not 23. Operationell leasing
Belopp i mnkr

Kommun 2013

Kommun 2012

Erlagda leasingavgifter för:
maskiner och fordon
lokaler
Summa

0,3
16,5
16,8

0,3
16,2
16,5

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

17,3
64,9
13,9

15,2
56,5
38,9

Not 24. Koncerninterna förhållanden
Belopp i mnkr
Kommunen
AB Össebyhus
Vallentuna förvaltnings AB
Belopp i mnkr

Ägd andel

Utdelning
Given
0,0

100%
100%
Ägd andel

Lån
Mottagare

0,1
100%
100%

Intäkt
0,6

0,0

Givare
Kommunen
AB Össebyhus
Vallentuna förvaltnings AB

Försäljning

Mottagen

Kort fordran/skuld

Kostnad
0,8

Räntor och borgensavgifter
Intäkt
Kostnad
0,0

Leverantör
2,3

Givare

Borgen
Mottagare

14,5
0,0

0,1

Kund
2,3

14,5
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Driftredovisning
Nämnd

2013

Belopp mnkr

Kommunstyrelse
Överförmyndarnämnd
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Kulturnämnd

Budget
netto

Intäkt

Kostnad

Netto

Avvikelse
netto

133,5

250,4

377,2

126,8

6,7

115,5

2,3

0,2

2,7

2,5

-0,2

2,2

9,2

10,8

16,8

6,0

3,1

9,6

43,4

4,8

48,0

43,1

0,3

43,7
30,8

37,2

4,0

41,9

37,9

-0,8

Barn- och ungdomsnämnd

136,6

461,9

599,6

137,7

-1,1

85,9

Skolpeng

508,5

71,5

576,9

505,4

3,1

541,7

Utbildningsnämnd

29,5

46,9

76,1

29,2

0,3

30,6

Gymnasiepeng

126,1

3,8

126,5

122,7

3,4

124,3

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

411,5

86,2

492,7

406,5

5,0

399,3

1 437,8

940,7

2 358,5

1 417,8

20,0

1 383,6

-85,1

-81,6

-81,6

-3,5

-79,9

-232,9

-201,9

-201,9

-31,1

-198,9

202,0

186,2

46,7

176,9

27,4

27,4

-1,4

25,7

232,9

Pensionsutbetalningar
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2012

Bokslut

15,8

26,0

Övriga intäkter och kostnader

-11,6

21,5

16,2

-5,3

-6,3

-4,9

Summa finansieringsenheten

-70,7

37,3

-37,8

-75,1

4,5

-81,2

1 367,1

978,0

2 320,7

1 342,7

24,5

1 302,4

Verksamhetens nettokostnad exkl avskrivningar

Nämndernas budget och prognoser
Nämnd

2013
Utfall

Budget 1
(KP 2013–2015)

Prognos 1
april

Budget 2
(inkl förändring)

Prognos 2
augusti

126,8

130,5

128,7

129,5

126,6

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

2,5

2,3

2,4

2,3

2,5

-0,2

Belopp mnkr

Kommunstyrelse
Kommunstyrelse oförutsedda kostnader
Överförmyndarnämnd

Avvikelse
Budget 2
mot Utfall
2,7

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

6,0

8,2

9,2

9,2

9,2

3,2

Fritidsnämnd

43,1

43,4

43,4

43,4

43,4

0,3

Kulturnämnd

37,9

37,2

37,2

37,2

37,2

-0,7

Barn- och ungdomsnämnd
Skolpeng
Utbildningsnämnd
Gymnasiepeng
Socialnämnd
Nämndernas nettokostnader

137,7

82,3

140,3

136,6

139,7

-1,1

505,4

562,8

504,2

508,5

505,7

3,1

29,2

29,5

29,5

29,5

29,5

0,3

122,7

126,1

120,5

126,1

120,5

3,4

406,5

411,5

411,4

411,5

411,3

5,0

1 417,8

1 437,8

1 430,7

1 437,8

1 429,6

20,0

Investering
Tabellen visar investeringar per nämnd. Projekt som är större än en miljon kronor specificeras.
2013
Belopp mnkr

Kommunstyrelsen
Oförutsedda investeringar
IT-utrustning
Vallentuna trafikplats

Projekt som sträcker sig över flera år

Årets budget

Årets utfall

41,4

31,8

Utfall t.o.m.
år 2013

Beräknad
totalsumma

Klar år

2,0
3,0

2,0

10,9

11,2

100,0

109,1

110,0

2013

0,8

41,1

6,1

50,0

2015

7,6

0,2

7,6

2014

15,0

2,4

15,0

2015

2,5

2,5

2,5

2013

Upprustning torgytor, offentliga rum

4,0

Cykelväg Kårsta-Ekskogen

5,0

0,1

Trafiksäkerhetsåtgärder

4,0

3,7

Utbyte kvicksilverbelysning

5,0

2,4

Tellusparken

2,5

Energisparåtgärder

3,0

2,7

2,5

2,5

Friköpta lägenheter
Bällstalund inom exploatering

Total projektbudget

3,1

Kårsta-Rickeby inom exploatering

1,2

7,1

1,2

7,1

Centrum infrastruktur inom exploatering

10,0

2,1

175,2

47,1

175,2

Barn- och ungdomsnämnd

75,4

62,3

Förskola Kragstadungen

28,0

27,0

40,6

29,4

40,6

2014

Förskola Karlavägen

22,8

15,0

46,0

17,7

46,0

2014

6,0

2,9

250,0

8,5

Ormstaskolan nybyggnad
Träningsskolan Strix
Förskola Ormsta

1,6

2,0

1,4

1,4

2,1

100,0

89,2

95,0

2012

7,5

7,6

18,0

18,0

18,0

2014

Lovisedalsskolan F-9
Gymnasiet, Vallentuna Friskola
Hagaskolan

2,0

Hjälmstaskolan ombyggnad

2,8

0,9

Årliga investeringsanslag

4,0

2,5

Utbildningsnämnd

0,5

0,3

Fritidsnämnd

7,1

Omklädningspaviljong, Vallentuna idrottsplats

5,4

Årliga investeringsanslag

1,0

Kulturnämnd

utrangerad

1,6

15,4

6,8

Vallentuna Kulturhus Bibliotek

5,4

2,9

148,0

167,7

169,0

2012

Vallentuna Kulturhus Bibliotek, lös inredning

6,1

0,9

20,8

15,6

17,6

2012

Vallentuna teater

3,3

3,0

4,0

0,8

4,0

2013

Socialnämnd

2,8

0,1

Verksamhetssystem

1,3

Årliga investeringsanslag

1,5

0,1

142,6

101,4

Summa

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 2013, en ny beräknad totalsumma samt uppgift om det år projektet beräknas bli färdigställt.
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Exploatering
Tabellen visar exploatering per område. Projekt som är större än en miljon kronor i årets utfall specificeras.
Nettoinvestering (Inkomster – utgifter) i balansräkningen
2013
Årets budget

Årets utfall

Total projektbudget

Västra Vallentuna

6,2

0,7

Vallentuna centrum

6,6

1,5

Nordöstra Vallentuna

-2,0

-4,5

Åby ängar

-5,3

0,8

Belopp i mnkr

Vinst+ / förlust- i resultaträningen
2013

Utfall t.o.m.
år 2013

Budget

Utfall

55,8

3,1

-7,4

-0,1

4,9

2,5

2,7

142,6

6,0

16,5

Bostadsexploatering

Haga 3

-13,5

0,1

9,9

17,7

-5,3

131,5

1,2

15,1

Sydöstra Vallentuna

-38,0

-0,5

8,3

-1,9

2,4

0,0

Nyborg

-28,0

-0,8

-4,6

1,7

-8,0

-0,1

-5,0

0,0

0,9

-0,9

-0,2

-0,9

19,5

0,5

0,4

2,3

Centrala Vallentuna infrastruktur

Tingvalla
Lindholmen, Markim-Orkesta, Frösunda
Östra Vallentuna och Kårsta
Karby 3:2
Industriexploatering

2,3
-0,5

1,5

Biblioteket
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-0,2

3,5

1,0

11,4

9,5

Fågelsången
Summa

9,5

2,3

9,5

1,9
-34,5

-3,7

1,9
236,6

7,9

11,9

Nettoexploatering definieras som inkomster minus utgifter. Upparbetade exploateringsprojekt återfinns både bland tillgångar (+) och skulder (-).
Kolumnerna vinst+ / förlust- återfinns i resultaträkningen. Budgetvärden är tagna ur kommunplan för 2013–2015.				
		

13,4

Redovisningsprinciper
årsredovisningen är upprät 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 till
förlitligt sätt.
• Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
• Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde 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 anskaffningsvärdet.
Dokumentation av redovisningssystem är under framtagande. Dokumentationen ska beskriva bokföringssystemets organisation och uppbyggnad.
Efter att bokslutet blev klart har uppmärksammats att
9,5 miljoner kronor avser en internvinst som bokförts som
anläggningstillgång. Effekten av detta är att det externa
resultatet skulle varit 9,5 miljoner kronor lägre och uppgått
till 17,7 miljoner kronor. Felet rättas under 2014.

Förändrade redovisningsprinciper
RKR har år 2013 publicerat rekommendationerna RKR
21 – Redovisning av derivat och säkringsredovisning och
RKR 22 – Delårsrapport samt reviderat RKR 13.2 – Redovisning av hyres-/leasingavtal och RKR 11.4 – Materiella
anläggningstillgångar. Rekommendationerna gäller från
räkenskapsåret 2014 men tidigare tillämpning uppmuntras. De har inte förändrat redovisningsprinciperna för
Vallentuna kommun under året.
Kommunen har tidigare redovisat den del av pensionsavsättningen som väntas förfalla inom tolv månader som
kortfristig skuld. Från och med år 2013 ändras redovisningsprincipen till att även den delen redovisas som avsättning. Jämförelsesiffrorna för föregående år har ändrats.

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och
kommunalförbund där kommunen har minst 20 procent
inflytande. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. Kommunkoncernens
medlemmar och ägarandelar framgår av figur på sid 36.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller
i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande betraktas
poster som är sällan förekommande och överstiger 50 000
kronor. Dessutom redovisas kommunens realisationsvinster
vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter vid
tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande. Jämförelsestörande poster framgår av not 8.

Intäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras
på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation
RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKL publicerat en
ny prognos i februari 2014 som pekar på en negativ avvikelse
med 1,2 miljoner kronor jämfört med decemberprognosen.
Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar
tas upp som förutbetalda intäkter och redovisas bland
långfristiga skulder. De periodiseras över anläggningens
nyttjandeperiod.
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Kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för
den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning,
det vill säga lika stora nominella belopp varje år, baserat
på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde.
På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten
görs inga avskrivningar. I kommunen tillämpas normalt
avskrivningstiderna 3, 5 och 10 år för maskiner och inventarier och 20 eller 33 år för byggnader. Avskrivningen
påbörjas när tillgången tas i bruk. En samlad bedömning av
nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs.

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

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 avtalspension redovisas som en avsättning när det är troligt att de
kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte har lösts
ut redovisas som en ansvarsförbindelse.

Revisionsberättelse
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Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet
och genom utsedda lekmannarevisorer i AB Össebyhus, Vallentuna Förvaltnings AB, Roslagsvatten AB och Vallentunavatten
AB även verksamheten i dessa företag under är 2013.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning
samt givit det resultat som redovisas i bilagd ”Verksamhetsberättelse för år 2013” och därtill fogade bilagor .
Resultatet enligt årsredovisningen uppgår till 27,2 mnkr men
17,7 mnkr efter justering av uppmärksammad internvinst.
Vi instämmer i kommunens bedömning att kommunen lever
upp till kommunallagens krav på ekonomi i balans (enligt KL 8:5
a-b) för räkenskapsåret 2013.
Utfallet för driftsredovisningen 2013 uppgår till 1417,8 mnkr,
vilket är en ökning med ca 2 procent jämfört med föregående år.
Nämnderna redovisar en positiv budgetavvikelse med 20,0 mnkr
jämfört med budget.
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 verksamhetsmässigt såväl som finansiellt perspektiv, som fullmäktige
beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.
Fullmäktige har i kommunplan 2013–2015 fastställt 16 övergripande mål inom fyra strategiska områden. Nämnderna har
utifrån de kommungemensamma målen arbetat fram nämndmål.
Ett av de sexton målen är finansiellt medan resterande femton är
verksamhetsmässiga.
Sammanfattningsvis gör kommunstyrelsen bedömningen
att nio av 16 mål är uppn ådda. Av resterande mål bedöms sex
vara delvis uppnådda och ett ej uppnått. Kommunstyrelsen gör
bedömningen att måluppfyllelsen är tilläcklig för att uppfylla
kravet på god ekonomisk hushållning.

Vi bedömer att:
•

•

•

•

Årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen.
Årsredovisningen, med reservation för vad som beskrivs
nedan, i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Reservationen i bedömningen beror på följande:
- Anläggningstillgångarna är för högt värderade om ca
9,5 mnkr, detta har även påverkat årets resultat positivt
med motsvarande belopp.
- Nettoredovisning av exploateringstillgångar och förutbetalda intäkter för exploatering innebär att balansomslutningen är 16,4 mnkr lägre än den borde vara. Detta
har dock ingen result atpåverkande effekt.
Det finansiella målet som delvis uppfyllt i och med resultat
och ställning 2013. Vår bedömning grundar sig på att inte
alla indikatorer som mäter den finansiella måluppfyllelsen
uppfyllts. Vi gör därmed en annan bedömning än kommunstyrelsen, som bedömer målet som uppfyllt.
Vi inte kan 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. Kommunstyrelsen behöver tydliggöra hur
den sammanvägda bedömningen av måluppfyllelsen görs.

Vi tillstyrker att:
•
•

Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna samt ledamöterna i dessa org an beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.
Kommunens årsredovisning godkänns.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas verksamhetsberättelse för år 2013
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, Vallentunavatten AB, bilagorna 12–15
Käppalaförbundet, Norrvatten samt Storstockholms brandförsvar
bilagorna 16–18

Vallentuna 2014-04-08

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

Parisa Liljestrand (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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