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Nyckeltal
2015

2014

2013

2012

2011
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31 969
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2 397

2 380

2 375

2 363

2 328

varav 6–15 år

4 768

4 683

4 598

4 496

4 395

varav 16–19 år
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1 663

1 707

1 763

1 836
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1 046
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Driftbudgetavvikelse, mnkr
Verksamhetens nettokostnader exkl. avskrivningar, mnkr

1 433

1 401

1 352

1 302

1 249

44 242

43 837

42 769

41 725

40 664

135

93

92

218

197

per invånare, kr

4 170

2 895

2 905

6 985

6 400

Eget kapital, mnkr

980

929

917

899

869

per invånare, kr

30 271

29 068

29 007

28 816

28 287

413

413

398

398

272

12 758

12 922

12 592

12 753

8 859

52

52

53

51

56

24

21

20

22

22

per invånare, kr
Nettoinvesteringar, mnkr

Låneskuld, mnkr
per invånare, kr
Soliditet, %
inklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden
Källa Statistiska centralbyrån.
2014 års resultat rättat, se avsnitt redovisningsprinciper.
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Kommunalrådet
I början av sommaren 2015 fick jag förtroendet att
ta över rollen som kommunstyrelsens ordförande
efter Örjan Lid. Varje dag blir jag imponerad av den
positiva energi och engagemanget som våra invånare
har. Vallentuna är en spännande kommun där endast
våra 147 runstenar tycks stå stilla.

Kommunplanen för 2015 som fullmäktige beslutade om
har fyra mål:
• Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög
kvalitet.
• Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.
• Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.
• Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.
Ett stort område i kommunplanen är hur vi ska arbeta
med våra skolor. Vallentuna ska bli en av landets 30 bästa
skolkommuner. Självklart behöver vi arbeta hårt för att nå
fram, men det är fullt realistiskt.

Arbete i fokus
En av kommunens främsta uppgifter är att skapa bra
förutsättningar för näringslivet och förmå fler företag att
etablera sig här. En viktig satsning under 2015 var arbetet
med att få ett gott näringslivsklimat. Det är något som ska
intensifieras under de närmsta åren.
Under 2015 blev vi den kommun i Sverige som har lägst
arbetslöshet i landet. Kommunen har arbetat strategiskt
med arbetsmarknadsfrågor i många år, enligt den så kallade
Vallentunamodellen. Det handlar om att sätta individen i
fokus för att ge var och en bästa möjliga förutsättningar att
komma ut i arbetslivet.
En annan positiv sak är att vi har landets mest jämställda
löner för kommunanställda. Utbildning av våra chefer för
att motverka osakliga löneskillnader är ett av skälen till
framgång inom det här området.

Samarbete med våra grannkommuner
Det flyttade in 2 275 personer 2015 och vi vill att det ska
bli fler. Vårt arbete för att göra kommunen attraktiv är en
del av nordostvisonen som Vallentuna, Danderyd, Täby,
Vaxholm, Österåker och Norrtälje har kommit överens om.
Genom att arbeta för utveckling av näringsliv, infrastruktur
och regional utveckling tar vi gemensamt ansvar för storstockholms tillväxt.
Vi har även ett nära samarbete inom arlandaregionen
där Vallentuna, Upplands Väsby, Sigtuna och Knivsta
ingår tillsammans med Swedavia AB. Här ligger fokus på
Arlanda och dess betydelse för hela Skandinavien.
Året 2015 blev ett år då även världen utanför gjorde sig
påmind. Flyktingar har sökt sig till Sverige i en historiskt
stor omfattning och det påverkar landets samtliga kommuner. Under hösten beslutade kommunfullmäktige om
en integrationsstrategi med målet att bli bäst i landet. Vi
ska se till att vi har ett gott mottagande av våra nyanlända
och fokusera på att lyckas med integrationen. Det vinner
alla på i längden.

Parisa Liljestrand
Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd
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Årets händelser
Vallentuna
– en attraktiv kommun med låg arbetslöshet
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Nytt kommunalråd

Fler ensamkommande flyktingbarn

Efter nio år som kommunstyrelsens ordförande överlämnade Örjan Lid, Moderaterna (M) i juni ordförandeskapet
till Parisa Liljestrand (M). Parisa Liljestrand började sin politiska karriär 2002 i det lokala partiet DemoEx. Hon engagerade sig i Moderaterna 2010 och har sedan dess varit ledamot
i kommunfullmäktige samt haft flera andra politiska uppdrag, senast som ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde
i november att godkänna överenskommelsen med
Migrationsverket om att utöka Vallentuna kommuns
mottagande av ensamkommande asylsökande barn och
ensamkommande barn med uppehållstillstånd till 144
barn under 2016. Det är en ökning jämfört med 2015 då
kommunen tog emot cirka 100 barn. Kommunen får
ekonomisk ersättning från staten för varje barn som
placeras i kommunen.

Jämställda löner
Senaste lönekartläggningen för anställda i Vallentuna
kommun visar att kommunen ligger i topp i landet när det
gäller jämställda löner. Kommunen som arbetsgivare har
arbetat strategiskt för att erbjuda kvinnor lika bra villkor
som män. Arbetet med lönekartläggning, handlingsplaner
och att chefer utbildas i att sätta lön på ett könsneutralt sätt
har gett resultat.

Rekordlåg arbetslöshet
Vallentuna har fortsatt låg arbetslöshet. I mars hade kommunen lägst arbetslöshet i landet med 2,4 procent. Sedan
förra året har kommunen en nollvision när det gäller ungdomsarbetslöshet. Ungdomar ges stöd genom motivation,
aktivering, utbildning och matchning. Vallentunas goda
företagsklimat är också en bidragande orsak till den låga
arbetslösheten.
Sommarjobb är en annan stor del av kommunens satsning. Under sommaren arbetade 430 ungdomar i kommunen. För ungdomarna kan kommunens satsning på
sommarjobb bli en språngbräda ut i yrkeslivet.
Arbetscoachning och sysselsättning är en ny satsning
inom kommunen. Verksamheten riktar sig till personer
med funktionsnedsättning med målet att få ett arbete på
arbetsmarknaden. Ett nära samarbete med näringslivet är
en viktig del i Vallentuna arbetscoachning.

Integration
I oktober beslutade kommunfullmäktige om nya integrationsåtgärder. Vallentuna ökar mottagningskvoten
i kommunen i enlighet med länsstyrelsens fördelning
i Stockholms län. Konkreta åtgärder utformas för att
förbättra kommunens mottagande och integration av
nyanlända flyktingar. Kommunen satsar på ökade investeringar i bostäder under en femårsperiod, 2016-2020. En
integrationssamordnare kommer att arbeta kommunövergripande. Arbetsmarknadsenheten förstärks där arbetet
sker direkt med kommunens nyanlända med syfte att
underlätta integrering in i samhällsfunktioner, arbetsliv
och självförsörjning.

Toppresultat för biblioteket
Biblioteket i Vallentuna Kulturhus har fått toppresultat
i en internationell ranking där bibliotek inom hela EU
bedöms utifrån bland annat service och tillgänglighet.
Biblioteket i Vallentuna Kulturhus ligger i topp i Sverige
tillsammans med Stadsbiblioteket i Uppsala och Göteborgs stadsbibliotek. Library Ranking Europe som
rankingen heter är en internationellt ansedd rankinglista
över offentliga bibliotek inom EU.
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50 000 besökare på Träffpunkten

Åby ängar – första spadtaget

Träffpunkten är en mötesplats för omtanke och gemenskap
för Vallentunabor i alla åldrar. Det är socialförvaltningen som
driver verksamheten i nära samverkan med socialt inriktade
föreningar. Träffpunkten kom i april upp till 50 000 besökare
sedan starten 2011 och det firades med kaffe och tårta. Under
2015 hade verksamheten cirka 18 000 besökare.

I september togs ett symboliskt första spadtag i Åby
ängar. Byggprojektet är ett viktigt steg för Vallentuna där
intentionen är att behålla småstadskaraktären och binda
ihop fina grönstråk med centralorten. Totalt ska åtta kvarter
med bostadshus byggas. Inom området har även utbyggnad
av infrastruktur påbörjats, såsom vägar och vatten- och
avloppsledningar.

Miljöcertifiering
Efter ett politiskt beslut har nu förberedelserna inför en
miljöcertifiering påbörjats. En miljöutredning av kommunens verksamheter startade i september. Miljöaspekterna
av kommunens aktiviteter, produkter och tjänster ska
kartläggas. Miljöutredningen är första steget i att införa ett
miljöledningssystem som i sin tur ska underlätta för kommunen att bedriva ett effektivt miljöarbete.

Ombyggnad av Vallentuna centrum
Vallentuna centrum ska förnyas, utvecklas och få en
ansiktslyftning. Den första delen av byggprojektet genomfördes under början av 2015 och i slutet av 2017 beräknas
hela centrumomvandlingen vara klar. Målet är att få ett
trivsamt och levande småstadscentrum. Torgytorna och
gågatorna i centrum ska rustas upp och delvis göras om.

Förvaltningsberättelse
Ekonomi och ställning
Årets resultat blev positivt med 50,9 miljoner kronor.

Årets resultat

8

Vallentuna kommuns resultat var 50,9 miljoner kronor
2015. Överskottet var budgeterat till 2,5 miljoner kronor
och resultatet blev 48,4 miljoner kronor bättre. Avvikelsen
består till största delen av
• + 34,9 mnkr från överskott i nämnderna
• + 21,7 mnkr i realisationsvinster
• + 15,9 mnkr i exploateringsvinster
• + 7,2 mnkr i återbetalda premier från AFA Försäkring
• - 10,0 mnkr i skatteintäkter och generella statsbidrag
och utjämning
• - 15,4 mnkr för att Ormstaskolan delvis revs och ersattes med paviljonger
Kommunen har, efter att realisationsvinsterna har räknats av, ett positivt balanskravsresultat på 29,2 miljoner
kronor, se figur 1. Kommunallagen ställer krav på att
Sveriges kommuner för varje enskilt år ska ha sin ekonomi
i balans, det så kallade balanskravet. Det innebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.
Under perioden 2004 till 2015 har kommunen redovisat
ett resultat som uppfyller balanskravet och målet om god
ekonomisk hushållning. Det ekonomiska resultatet 2015 är
högre än tidigare år. I figur 2 visas resultatet enligt resultaträkningen för 2011-2018.

Avvikelserna mellan utfall och budget beskrivs mer
detaljerat senare. 2014 års resultat har rättats med 5,6
miljoner kronor, läs mer i avsnittet redovisningsprinciper.

Finansiella mål
Kommunfullmäktige beslutade i kommunplanen för 20152017 att det finansiella resultatmålet ska vara
• ett årligt positivt resultat enligt balanskravsutredningen.
Vallentuna kommuns bokslut för 2015 visade ett positivt
resultat på 29,2 miljoner kronor enligt balanskravsutredningen. Därmed är målet uppnått. Måluppfyllelsen för kommunens övriga mål beskrivs i avsnittet verksamhetsmål.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Kommuner får intäkter i form av kommunalskatt baserade
på kommunens skatteunderlag. Intäkterna ska bekosta den

Figur 2. Årets resultat, mnkr
Mnkr
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Figur 1. Balanskravsutredning
Belopp i mnkr
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3,4
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2014 års rättat, se avsnitt redovisningsprinciper.
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2014 års resultat rättat, se avsnitt redovisningsprinciper. Budgetvärden
hämtade från kommunplan 2016–2018.

kommunala verksamhet som politikerna har beslutat att
bedriva. För att garantera att alla medborgare ska få samma
välfärd oavsett var i landet de bor sker utjämning av skatteintäkterna mellan kommunerna. Utjämning görs bland
annat för att kompensera för skillnader i beskattningsbar
inkomst, antal barn, antal äldre och geografiska förutsättningar.
Skattesatsen i Vallentuna var 18,98 procent under 2015.
Kommunens skatteintäkter ökade med 66,2 miljoner
kronor jämfört med 2014, en ökning med fyra procent.
Ökningen av skatteintäkter berodde främst på att antalet
invånare i Vallentuna har ökat. Kommunens intäkter från
skatter och utjämning beräknas öka med i genomsnitt 77
miljoner kronor eller fem procent per år under perioden
2016-2018.
Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning
har ökat, men med 10,0 miljoner kronor mindre än förväntat, en avvikelse med 0,6 procent.
Kommunen fick ett generellt statsbidrag på 2,4 miljoner
kronor som kompensation för höjda arbetsgivaravgifter.

Pensioner
Vallentuna kommuns pensionsåtaganden redovisas enligt
kommunala redovisningslagens blandmodell, se figur 3.
Den mindre delen av kommunens pensionsåtaganden,
intjänade från och med år 1998, redovisas som en skuld

på 34,9 miljoner kronor och som en avsättning med 149,5
miljoner kronor. Pensionsåtagandets större del, 521,5 miljoner kronor, intjänade till och med år 1997, redovisas istället som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. I
beloppen ingår löneskatt med 24,26 procent.
Skulden ökade med sju procent under året och består av
den individuella delen av den avgiftsbestämda pensionen.
Den tjänas in under året, men betalas ut i mars året därpå
till den externa förvaltare som arbetstagaren har valt.
Avsättning ökade med tio procent under 2015 och består
av den förmånsbestämda ålderspensionen, som är en
kompletterande pension för höginkomsttagare. Avsättningen beräknas som nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar.
För ansvarsförbindelsen tas kostnaden först när utbetalning sker till pensionären. Den har minskat med fyra
procent jämfört med föregående år. Det är viktigt att ta
med ansvarsförbindelsen i den ekonomiska planeringen,
eftersom stora pensionsavgångar väntas med stora utbetalningar som följd. Den senaste femårsprognosen från
kommunens pensionsbolag, KPA Pension, visas i figur 4.
Enligt fastställt reglemente ska pensionsmedel förvaltas
internt inom kommunens redovisning, det vill säga återlånas. Det innebär att kommunen använder dem i verksamheten utan att ha medel som är finansiellt placerade för
syftet.

Figur 4. Prognos för pensionsubetalningar från ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt per år, mnkr
Mnkr
30
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Figur 3. Pensionsmedel inklusive löneskatt
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Förvaltningsber ät telse

Exploatering
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Att exploatera innebär att förnya användningen av mark
och att bygga bostäder, kontor, industrier och vägar. Kommunen är i ett skede när utgifter för utbyggnad av vägar
och andra allmänna områden är höga. När infrastrukturen
blir klar kommer ersättning att tas ut av byggherrar och
boende. I kapitlet rapporter finns en tabell som visar alla
exploateringsområden med över en miljon kronor i utfall.
Inkomster och utgifter inom exploatering påverkar inte
direkt resultatet utan syns som en förändring i balansräkningen. I figur 5 visas de exploateringsområden där kommunen haft mest utgifter i år.
Kommunens utgifter översteg inkomsterna med 31,5
miljoner kronor i år. De största projekten var utbyggnaden inom Åby ängar, Haga 3, Tingvalla, infrastrukturen i
centrala Vallentuna och förtätning av centrum. Vägar och
andra anläggningar som ägs av kommunen efter exploateringstidens slut ingår i kommunens anläggningstillgångar.
Läs mer i avsnittet investeringar.
I årets resultat ingår projekt som har avslutats helt eller
delvis samt fastighetsförsäljningar med 15,9 miljoner kronor.
Vinsten bestod av tomtförsäljningar i centrum, i Åby ängar
och i Fågelsångens industriområde.

Investeringar
Vallentuna kommun investerade för 135,0 miljoner kronor
under 2015, se figur 7. Utfallet utgjorde 63 procent av budget.
Investeringsbudgeten för 2015 bestod av årets del i kommunplan 2015-2017 samt överförda medel från 2014. I kapitlet
rapporter finns en tabell som visar alla investeringar med
över en miljon kronor i utfall. Figur 6 visar hur projekten
fördelat sig inom olika verksamhetsområden.

Figur 5. Fördelning av årets utgifter i
exploateringsprojekt
ängar, 33 %
3, 28 %
 Tingvalla, 22 %
 Kristineberg, 6 %
 Åbyholm, 2 %
 Nyborg, 2 %
 Övriga projekt, 8 %

Några av årets projekt:
• Stora exploateringsprojekt pågår i områdena Åby
ängar, Haga 3 och Tingvalla. De vägar och andra
anläggningsarbeten som har blivit klara har kostat 60,4
miljoner kronor i år.
• Dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan på sträckan
Kragstalund–Vallentuna medförde åtgärder i det kommunala vägnätet. Kommunen har byggt en gång- och
cykelbro över Bällstabergsvägen och en tunnel vid Karlbergsvägen. Kommunen får ett statsbidrag under 2016.
• Arbetet med att upprusta torgytor för att skapa ett
trivsamt och levande centrum väntas bli klart 2017. I år
har gångstråket utanför livsmedelsbutikerna fått nya
gångplattor och varma sittstenar.
• Strix träningssärskola ska flytta till Hammarbacksskolan. Byggstarten var i augusti 2015 och bygget beräknas
stå klart i januari 2017. Huset ska bli i två plan på cirka 1
400 kvadratmeter och anslutas till befintlig byggnad så
att passage till matsal kan ske invändigt.
• Hagaskolan ska dimensioneras för en F–9-skola med
tre klasser i varje årskurs samt en förskola för 80 barn.
Offerter på totalentreprenad lämnas in till kommunen
i början av 2016.
• Förskolan Eken i Lindholmen har byggts ut med en
avdelning för 22 barn.
• På Lovisedalsskolan togs en paviljong bort. Därefter
återställdes skolgården och fick en inhägnad fotbollsplan.
• Veda ridcenter har renoverats under året. Arbetet väntas
bli klart under 2016.

Figur 6. F ördelning av årets investeringar

 Åby

 Infrastruktur

 Haga

 Skolor

52 %
19 %
 Förskolor 4 %
 Fritidsanläggningar 5 %
 Kultur och bibliotek 1 %
 Bostadsrätter 1 %
 Aktier och andelar 17 %

Erhållna investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar har
minskat värdet för infrastruktur.

Ormstaskolan visade sig ha stora brister i inomhusmiljön.
Den revs delvis under 2015 och större delen av lokalerna
ersattes med paviljonger till en kostnad av 15,4 miljoner
kronor. När Hagaskolan står klar hösten 2019 ska verksamheten flytta dit, se not 8 Jämförelsestörande poster.
Årets realisationsvinst blev 21,7 miljoner kronor. Kommunen har sålt mark för 19,5 miljoner kronor samt två
bostadsrätter för 2,2 miljoner kronor, se not 8 Jämförelsestörande poster.
Ökningen i finansiella anläggningstillgångar består av
en bostadsrätt som har köpts för 1,6 miljoner kronor samt
en utökad medlemsinsats i Kommuninvest på 23,6 miljoner kronor. Det totala insatskapitalet var vid årets slut 28,8
miljoner kronor.
När investeringar ställdes i förhållande till verksamhetens
nettokostnader blev Vallentuna kommuns ökning sex procent under perioden 2012-2014. Ökningen i Stockholms län
var tolv procent, Vallentuna låg på plats 16 av 26 kommuner.

Likviditet och kapital

Likvidsituationen är god. Överskjutande kapital
placerades inte vid årsskiftet på grund av det låga ränteläget
och att stora utbetalningar väntar under första kvartalet
2016.
Låneskulden var vid årets början och vid årets slut 413,0
miljoner kronor. Enligt kommunplanen var lånebehovet
för året beräknat till 147,8 miljoner kronor. Investeringarna
har kunnat genomföras utan nya lån, se figur 7. Ett nytt lån
togs under hösten, som ersättning för ett som förföll på
50,0 miljoner kronor, för att täcka kommande investeringsutgifter. Det nya lånet fick en ränta på 0,19 procent.
Lånet förfaller år 2017.
Lånen är låsta på olika betalningstider, se figur 8. Alla lån
är amorteringsfria. För mer information om lånen, se not 18.
Tack vare den låga upplåningen blev räntekostnaden 3,7
miljoner kronor lägre än planerat. Årets aktieutdelningar
blev 1,4 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot budget
med 1,1 miljoner kronor. Sammantaget gav de finansiella
posterna en positiv budgetavvikelse med 6,5 miljoner
kronor.

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunen ha en
hantering som säkerställer betalningsförmågan på kort
och lång sikt. Finansieringsverksamheten ska arbeta för att
ha bra räntevillkor och en god intern kontroll. Kommunens upplåning ska ske inom ramen för den lånevolym
som kommunfullmäktige årligen beslutar om. Några
avvikelser från finanspolicyn har inte gjorts.
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Figur 7. Investeringar och lån, mnkr

Figur 8. Lånens förfalloår och belopp, mnkr
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Förväntad utveckling

Omvärldsanalys
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SKL gör bedömningen att Sveriges ekonomi för närvarande
utvecklas betydligt starkare än ekonomin i de flesta andra
länder. Under 2015 ökade Sveriges bruttonationalprodukt
(BNP) med 3,9 procent och tillväxten i svensk ekonomi
förväntas bli fortsatt stark under 2016. Snabbt växande
investeringar i bland annat nya byggnader, bostäder och
anläggningar samt ökad offentlig konsumtion är det som
främst har bidragit till de höga tillväxttalen. Den offentliga
konsumtionen beräknas uppgå till drygt fem procent
under 2016 – det högsta ökningstalet sedan 1970. En del av
ökningen beror på ökat flyktingmottagande.
Den starka tillväxten innebär också att sysselsättningen
fortsätter att öka. Antalet arbetade timmar förväntas öka med
två procent under 2016. Tack vare den positiva sysselsättningsutvecklingen bedömer SKL att arbetslösheten fortsätter
att minska och beräknas bli under sju procent 2016.
Skatteunderlagets reala ökning var stark 2015 och SKL
gör bedömningen att ökningen fortsätter under 2016-2017
för att därefter minska. Ökningen av skatteunderlaget
beror främst på att sysselsättningen ökar.

Enligt SKL:s nuvarande beräkning kommer antalet
invånare i Sverige att öka med 851 000 mellan åren 2015
och 2019, vilket är 326 000 fler än den siffra SKL presenterade i oktober 2015. Ett ökat antal invånare innebär högre
kostnader och intäkter för kommuner och landsting. SKL
bedömer att från och med 2018 kommer kostnaderna att
stiga snabbare än det växande skatteunderlaget.

Befolkning och bostadsbyggande
Vallentuna kommun har sedan 1970-talet haft en jämn och
hög befolkningstillväxt. Under den senaste tioårsperioden
har Vallentunas befolkning ökat med 18 procent eller cirka
5 000 nya invånare, se figur 9. Under 2015 ökade Vallentunas
befolkning med 411 invånare och var den 31 december
32 380 invånare. Befolkningstillväxten för året blev 1,3
procent jämfört med kommunens mål om en årlig ökning
med 2,0 procent. Befolkningen beräknas öka med cirka
7 500 personer (cirka 23 procent) under kommande
tioårsperiod och därmed uppgå till cirka 39 400 år 2025.

Figur 9. Antalet igångsatta bostadsbyggen
och kommunens folkökning
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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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Befolkningsutvecklingen och -sammansättningen
har stor betydelse för planering av den kommunala
verksamheten, bland annat lokalisering och
dimensionering av investeringar inom förskola, skola,
äldreomsorg och fritidsanläggningar.
Stockholms län har cirka 32 procent av landets befolkningsökning enligt SCB. En central fråga för regionen,
för att klara befolkningsökningen, är bostadsbyggandet.
Vallentuna arbetar aktivt med att bidra till en växande
storstadsregion. Historiskt sett påbörjas byggandet av cirka
200 nya bostäder per år i Vallentuna. Under 2015 påbörjades 208 bostäder. Ambitionen är att öka bostadsbyggandet i
kommunen över tid. Vallentuna kommun fortsätter således
att planera för en hög utbyggnadstakt av nya bostäder de

närmaste tio åren. Planen innehåller i genomsnitt 483 nya
bostäder per år. Antalet bygglov och förhandsbesked ökade
under 2015 och uppgick till totalt 679.
Utvecklingen ska enligt kommunens översiktsplan för
åren 2010-2030 ske i ett möte mellan stads- och landsbygd.
Den övervägande delen av nya bostäder, arbetsplatser, handel
och service kommer att ligga utefter Roslagsbanan och
Arningevägen från kommungränsen mot Täby till och
med Molnby/Ubby. Dessutom finns planer på en större
samlad utbyggnad i Lindholmen och i Karby och Brottby
som med bra kollektivtrafik blir centrum för den omgivande
landsbygden. För landsbygden i de norra delarna av
kommunen är en fortsatt utveckling av Kårsta betydelsefull.

LEVANDE KOLUMTITEL
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Under året har KommunForskning i Västsverige (KFi) analyserat Stockholms läns kommuner och dess finansiella
profiler. Analysen baseras på åren 2012–2014. KFi skriver att ”Vallentuna uppvisade, sammanlagt under perioden
och under 2014, en resultatnivå som inte kan betraktas som god ekonomisk hushållning ur ett generellt synsätt.
Kommunens långsiktiga handlingsförmåga i form av soliditet är dock fortfarande ganska stark. Kommunen bör
dock i framtiden förbättra sin resultatnivå från 2014 med runt 1,5 procentenheter, för att soliditeten ska tryggas
och ge ökade möjligheter för att möta lågkonjunkturer i framtiden.
Det är viktigt för nästan alla kommuner att ligga på en god resultatnivå, då de närmaste åren för många
kommuner innebär ökade investeringar och ökade kostnader på grund av befolkningsförändringar. Detta måste
finansieras och en viktig grundpelare är då att redovisa ett resultat som finansierar merparten av investeringarna
för att slippa öka skuldsättningen alltför kraftigt i kommunen.

Utvärdering av ekonomisk ställning
Kommuner ska bedriva sin verksamhet enligt god ekonomisk hushållning. Offentliga medel ska användas på
ett effektivt och säkert sätt och varje generation ska bära
kostnaderna för den kommunala service som konsumeras.
Vallentuna kommuns mål för god ekonomisk hushållning är att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. En sund ekonomi är en förutsättning för att kunna
förverkliga den politiska visionen. Den innebär också att
kommunen kan möta oförutsedda konjunktursvängningar
eller demografiska förändringar.
Det finansiella resultatmålet under planperioden 20162018 är ett årligt positivt resultat.
Vallentuna kommun är inne i en långvarig tillväxtfas.
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. Förskolor ska byggas under den
kommande femårsperioden i bland annat Åby ängar, Åbygläntan, Ormsta, Karby/Brottby och Kristineberg.
Den nya Hagaskolan är tänkt att bli en så kallad F-9-skola
med tillhörande förskola. Byggstart väntas bli 2017 med
skolstart 2019. Det nya bostadsområdet Kristineberg
kommer att behöva en ny grundskola inom några år.
Hammarbacksskolans undervisningsgrupp som berör
träningssärskolan och specialförskolan ska få nya lokaler.

I budgeten 2016 ingår verksamhetsförändringar och
politiska prioriteringar. Det innebär:
• satsningar inom arbetsmarknadsområdet
• strategiska trafikutredningar
• miljöcertifiering
• övertagen verksamhet från landstinget för hälso- och
sjukvård i bostad
• satsning på integrationssamordnare
Vallentuna kommun har låtit KommunForskning i
Västsverige (KFi) ta fram en finansiell profil för kommunen.
Rapporten jämför Vallentuna kommuns finansiella nyckeltal med andra kommuner under tre år. På sidan 14 finns en
sammanfattning av deras rapport för åren 2012-2014. I rapporten konstateras bland annat att Vallentunas resultatnivå
har varit låg.
Vallentuna kommun kommer även för åren 2016-2018 att
satsa på verksamheternas utveckling och därför acceptera
ett lågt men positivt resultat. Tack vare att kommunen har
en bra grund att stå på har kommunen förutsättningar för
att uppfylla kraven för god ekonomisk hushållning.
Ett sätt att mäta och jämföra ekonomisk hushållning
är ”resultatet i förhållande till bruttokostnaden”, se figur
10. Resultatet bör ligga mellan två och tre procent över en
längre tidsperiod. Vallentuna har under perioden 2012 till
2014 försämrat sitt resultat från 1,9 procent till 1,1 procent.
År 2015 förbättrades resultatet i Vallentuna och utgjorde
2,8 procent av bruttokostnaden. I Stockholms läns kommuner gick resultatet upp från 2,9 procent till 3,1 procent
under perioden 2012-2014.

Figur 10. Årets resultat i förhållande till bruttokostnader, %

Figur 11. Självfinansieringsgrad av investeringar, %
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Ett annat vanligt mått är att mäta årets resultat i
förhållande till skatter och bidrag. Vallentuna kommun
har gått från 1,3 procent föregående år till 3,3 procent i år.
Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investeringarna som kommunen finansierar med egna medel.
Årets resultat tillsammans med avskrivningarna ställs i
relation till årets investeringar. Ett värde över 100 procent
betyder att kommunen inte behöver låna till sina investeringar utan kan amortera skulder och stärka likviditeten.
Under 2015 var självfinansieringsgraden 84 procent,
samma som föregående år, se figur 11. Vallentuna kommun
planerar att ha en hög investeringstakt med en topp år 2018,
se figur 12. Kommunen kommer behöva låna och självfinansieringsgraden väntas därför sjunka till 17 procent år 2018.

Soliditet
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Soliditeten beskriver kommunens finansiella handlingsutrymme på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna
som har finansierats med skatteintäkter, se figur 13. Om
soliditeten är hög är skuldsättningen låg och tvärtom.
Vid utgången av år 2015 var soliditeten 52 procent, lika
hög som vid föregående årsskifte. Vid ett vägt genomsnitt
för hela rikets kommuner år 2014 var soliditeten 48 procent exklusive ansvarsförbindelsen.
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen 2015 var 24
procent för Vallentuna kommun, en ökning med två procent jämfört med föregående år. Vid ett vägt genomsnitt
för hela rikets kommuner år 2014 var den 21 procent och

för Stockholms läns kommuner 18 procent. Av Stockholms
läns 26 kommuner låg Vallentuna på plats elva år 2014.
Soliditeten har varit hög under ett flertal år, men de
närmaste åren kommer kommunens soliditet att minska
till följd av att kommunens investeringar måste finansieras
med lån. Vid utgången av år 2018 väntas soliditeten bli 17
procent inklusive ansvarsförbindelsen.

Dolda marknadsvärden
Kommunens lägenheter har ett genomsnittligt inköpsvärde
på 43 227 kronor. I balansräkningen fanns vid årets slut 193
bostadsrätter bokförda till ett sammanlagt anskaffningsvärde av 8,3 miljoner kronor. Vid en eventuell försäljning
skulle de förmodligen ha ett högre värde.
Även de noterade aktier som kommunen äger i Elverket
Vallentuna AB har ett högre marknadsvärde, 28,1 miljoner
kronor mer, än vad de är bokförda till.

Åtaganden
Utöver de pensionsåtaganden som har beskrivits tidigare
har kommunen andra åtaganden, som vid årsskiftet
uppgick till 341,4 miljoner kronor. Koncernföretag och
kommunala uppdragsföretag där kommunen har ett ekonomiskt engagemang står för 336,0 miljoner kronor. De får
kommunal borgen för investeringar de gör som ryms inom
kommunens ansvarsområde. Därför bedöms risken för
borgensinfriande som liten.

Figur 12. Framtida investeringar och nya lån, mnkr

Figur 13. Utveckling av soliditeten, %
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Under året ingick kommunen ytterligare borgensåtaganden för AB Össebyhus med 3,0 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutade i våras om utökad borgen
för Vallentunavatten med 9,0 miljoner kronor. Vallentunavatten hade vid årets slut inte nyttjat sitt borgenslöfte.
Vallentuna kommun är medlem i Kommuninvest
ekonomisk förening och har ett solidariskt borgensansvar
som motsvarar kommunens andel. Den var vid årsskiftet
värderad till 833,0 miljoner kronor.
Ett avtal med okänt värde för Vallentunas del skrevs
under 2014 och ingår därför inte i beloppet för åtaganden.
Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun har ett
avtal med Vägverket om medfinansiering av väg 268. Avtalet
är på totalt 90,0 miljoner kronor, men innehåller ingen
fördelning om respektive kommuns andel. Kostnadsfördelningen mellan kommunerna kommer att bli beroende
av var vägen dras.

Känslighetsanalys
För att visa hur olika händelser påverkar ekonomin redovisas en känslighetsanalys. Den är baserad på förhållandena
under 2015, se figur 14.

Figur 14. 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,
uppgick till 1 512,9 miljoner kronor. Det är en ökning med
51,9 miljoner kronor eller fyra procent jämfört med 2014.
Nämndernas intäkter uppgår till 976,5 miljoner kronor och
kostnaderna till 2 489,4 miljoner kronor. Nämnderna redovisar en positiv avvikelse mot budget med 34,9 miljoner
kronor.
Tabeller med nämndernas driftredovisning, budget och
prognoser finns i kapitlet rapporter.

•

•

Nämndernas nettokostnader och budgetavvikelser
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Nämnderna redovisade tillsammans ett överskott om 34,9
miljoner kronor jämfört med budget, vilket motsvarade två
procent av årets budget. I kommunstyrelsens budget ingick
oförutsedda utgifter på 5,0 miljoner kronor. Av dessa
användes 0,6 miljoner kronor till arbete med att miljöcertifiera kommunen och 0,2 miljoner kronor till digitalisering
av Saga Bio.
• Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 5,2 miljoner kronor. Den större delen av överskottet berodde
på den outnyttjade budgeten för oförutsedda utgifter.
Överskottet var också en effekt av att planerat vägunderhåll fördelades på fler år än tidigare.
• Barn- och ungdomsnämnden inklusive skolpeng
redovisade ett överskott på 10,8 miljoner kronor.

Figur 15. Kostnader fördelade per verksamhet, mnkr
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Överskottet var till stor del ett resultat av att budgeten
för riktade åtgärder utökades med 5,0 miljoner kronor
men inte användes. Överskottet på 4,2 miljoner för
skolpengen berodde på att antalet barn och elever var
färre än budgeterat enligt befolkningsprognosen.
Utbildningsnämnden inklusive gymnasieskolpeng
redovisade ett överskott på 3,0 miljoner kronor.
Överskottet var främst en följd av att det faktiska
antalet elever var färre än planerat enligt befolkningsprognosen.
Socialnämnden visade ett överskott på 15,0 miljoner
kronor. Överskottet bestod till stor del av statsbidrag
och ett ökat användande av projektmedel. Placeringar
i hem för vård och boende har kostat mindre än väntat
och bidrog till överskottet. Resterande del berodde
på den kommunala äldreomsorgens effektiviseringar
samt ett minskat behov av hemtjänst.
Fritidsnämnden, kulturnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gjorde ett överskott på 0,2-0,3
miljoner kronor vardera.
Överförmyndarnämnden bedrev verksamhet vars
utfall var i nivå med budget.

Finansieringsenheten
Intäkter och kostnader som inte hör till någon nämnd
bokförs centralt hos finansieringsenheten, se tabell
driftredovisning i kapitlet rapporter.

Figur 16. U
 ppdelning per kostnadsgrupp
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Kapitalkostnaden består av interna avskrivningar och
ränta på anläggningstillgångar. Nämnderna betalar ett
personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för att täcka
arbetsgivaravgifter, avtalspensioner och avtalsförsäkringar.
Pensionsutbetalningar belastar finansieringsenheten.
AFA Försäkring har återbetalat premier med 7,2 miljoner
kronor avseende år 2004. Övriga intäkter och kostnader
består till största delen av jämförelsestörande poster, se not 8.

Kostnader per verksamhet
En kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner
som social omsorg (individ- och familjeomsorg
samt omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning), för-, grund- och gymnasieskola, plan- och
byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och
avfallshantering, vatten och avlopp, räddningstjänst,
civilt försvar, biblioteksverksamhet och förutsättningar
för bostadsbyggande. Kommuner kan även fatta beslut
om frivilliga verksamheter som fritid, kultur, energi,
sysselsättning och näringslivsutveckling.
Verksamhetens kostnader 2015 var 1 788,9 miljoner
kronor, de ökade med 74,0 miljoner kronor eller fyra
procent. Vallentuna kommuns kostnader fördelade per
verksamhet visas i figur 15.
Kostnader för pedagogisk verksamhet samt vård och
omsorg står för 73 procent av kommunens totala kostnader.
Kostnaderna för båda verksamhetsområdena har ökat med

Figur 17. Verksamhetens intäkter
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tre procent vardera under året vilket motsvarar 34,5 miljoner kronor. Båda verksamheterna påverkas till stor del av
befolkningsförändringar.
Särskilt riktade insatser ökade procentuellt sett som
mest med 77 procent eller 22,7 miljoner kronor. Ökningen
bestod framför allt av kostnader för ensamkommande
flyktingbarn med 16,1 miljoner kronor. För särskilt riktade
insatser till flyktingservice, ensamkommande flyktingbarn och arbetsbefrämjande åtgärder får kommunen bidrag
främst från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, läs
mer i avsnitt verksamhetens intäkter.

Uppdelning per kostnadsgrupp
Ett annat sätt att visa hur kostnaderna har fördelat sig är att
dela upp dem per kostnadsgrupp, se figur 16. Det har inte
skett någon större förändring i fördelningen jämfört med
2014.
Personalen utgjorde kommunens enskilt största kostnad, den stod för 47 procent av kostnaderna. Personalkostnaderna har ökat med fyra procent eller 32,1 miljoner
kronor jämfört med föregående år. Den näst största kostnadsposten utgörs av köpt huvudverksamhet. Huvudverksamhet består till största delen av köp av omsorgs- och
utbildningsplatser, räddningstjänst, avfallshantering,
vägdrift, halkbekämpning, parkdrift och drift av sim- och
sporthallar. Kommunen har köpt in huvudverksamhet för
625,8 miljoner kronor, en ökning md 32,8 miljoner kronor
jämför med 2014. Ökningen består till största delen av
omsorgs- och utbildningsplatser. Läs mer under avsnittet
verksamhet i extern regi.
Jämförelsestörande kostnader består av kostnader för
sålda exploateringsfastigheter och kostnader för att
Ormstaskolan delvis revs och ersattes med paviljonger.

Verksamhetens intäkter
Kommunens största intäkter är skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning. De ingår inte i driftredovisningen, läs istället om dem i avsnittet skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning.
Verksamhetens intäkter 2015 var 355,4 miljoner kronor,
de ökade med 44,0 miljoner kronor eller 14 procent.
Taxor och avgifter som kommunen debiterar
kommuninvånare och företag består bland annat av
intäkter för förskola, fritidshem och avfallshantering.
Taxor och avgifter har ökat med 6,7 miljoner kronor.
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Bidrag till kommunen har ökat med 19 procent eller 18,7
miljoner kronor. De flesta bidragen är från Skolverket och
Migrationsverket och de är riktade för särskilda ändamål.
Ökningen beror till största delen på bidrag till verksamhet
för ensamkommande flyktingbarn. Kommunen har vid
årsskiftet ansvar för cirka 124 barn, varav det stora flertalet
kom under det sista kvartalet.
I posten jämförelsestörande intäkter ingår sålda fastigheter,
exploateringsintäkter och en återbetalning av premie från
AFA Försäkring.

Verksamhet i extern regi
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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
utgjorde 35 procent, motsvarande 625,8 miljoner kronor,
betalning för huvudverksamhet som är utförd i extern regi,
se figur 18. Generellt gäller att kommunen har det övergripande ansvaret för verksamheten även om själva utförandet
ligger utanför kommunens organisation. Det här gäller
både uppföljning av innehåll och finansiering. Undantaget
är tillsynsansvaret för grundskola och gymnasieskola, som
ligger hos Skolinspektionen. Olika delar av kommunens
verksamheter har olika stor andel i extern regi. Högst andel
finns inom förskola och särskilt riktade insatser, se figur 18.
Vanligast är att privata företag utför verksamheten,
men kommunen köper även delar av sin verksamhet
från kommuner, kommunalförbund, landsting, statliga

myndigheter, föreningar och stiftelser. 81 procent köps
in av privata företag och 12 procent köps från andra
kommuner.
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 uppgick till 35,8 miljoner kronor. Flera
olika entreprenörer står för parkskötsel och vägdrift.
Av barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter drivs
en stor del av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i
fristående regi och finansieras genom ett skolpengssystem.
Det är vanligast inom gymnasieskolan och förskolan, där
kommunen köper 74 procent av gymnasieutbildningen av
andra kommuner eller friskolor samt driver 68 procent av
förskoleverksamheten i extern regi, se figur 19.
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.
Den kommunala vuxenutbildningen är organiserad i
Kunskapscenter Nordost som ligger i Täby och är gemensam
för Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Figur 18. Andel av huvudverksamhet i extern regi, %
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Socialförvaltningens verksamheter bedrivs till 32
procent i extern regi. Inom hemtjänsten har individen
rätt att välja utförare. Individ- och familjeomsorg har
19 procent av verksamheten i extern regi, se figur 18.
Främst avser det hem för vård eller boende med specifika
behov. För äldre och personer med funktionsnedsättning
är andelen köpt verksamhet 35 procent, se figur 18. De
särskilda boenden för äldre som finns bedrivs till 46
procent av externa utförare, se figur 20. Inom området LSS
(lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) bor
39 procent i boenden som bedrivs i extern regi, se figur 20.
Socialnämnden kvalitetssäkrar att den externa verksamheten når upp till kommunens krav genom avtal
och förfrågningsunderlag vid upphandling samt genom
tillsynsbesök.
Av kommunens särskilt riktade insatser utfördes 56
procent i extern regi, se figur 18. Särskilt riktade insatser
utgörs främst av boenden för ensamkommande
flyktingbarn.
Avfallshantering och viss drift och underhåll i hyrda
bostäder hade 52 procent av verksamheten i extern regi,
se figur 18. Hela vatten- och avloppsverksamheten utförs
av Roslagsvatten AB som kommunen är delägare i.

början av 2015 antog varje nämnd en internkontrollplan
som anger vad som ska granskas under året. Uppföljning
av internkontrollen har genomförts och omfattade, bland
andra, följande områden:
• diarieföring,
• leverantörsfakturor,
• systematiskt arbetsmiljöarbete,
• avtalsförteckning,
• systemsäkerhetsplan för datasystem.
Bedömningen från kommunledningskontoret är att
internkontrollen inom de olika verksamhetsområdena
upplevs god och kommunens interna kontrollsystem upplevs fungera bra. Där brister har konstaterats har åtgärder
vidtagits.
Vallentuna kommuns förtroendevalda revisorer har även
granskat och lämnat rapporter inom områden som exempelvis: arbetet med kränkande behandling och diskriminering,
övertagande av ansvaret för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser samt kundfakturering. Rapporternas innehåll har
varit värdefullt i kommunens förbättringsarbete.
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Internkontroll
Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas
effektivt och säkert. Målet med internkontrollen är att ha
ordning och reda på kommunens processer och rutiner. I

Figur 20. S ärskilt boende och korttidsboende i extern
regi, omsorgstagare
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Personalberättelse
Medarbetarnas prestationer är grunden för en god service till
kommunens invånare. Kärnan i kommunens personalarbete
är därför att ge medarbetarna rätt förutsättningar för att kunna
göra ett bra arbete.

Att utveckla och upprätthålla god service är en betydelsefull
uppgift. Det är viktigt att Vallentuna kommun är en attraktiv arbetsgivare som rekryterar rätt personer. När omvärlden
förändras måste verksamheterna kunna anpassa sig genom
att balansera långsiktighet och kontinuitet med kreativitet
och nytänkande. Det goda ledarskapet och medarbetarskapet
måste kontinuerligt utvecklas och underhållas.

Kommunen som arbetsgivare

elva utbildningsdagar. CLP innehåller kurser inom flera
områden som chefer och ledare ska vara uppdaterade om.
Våren 2015 anordnades en storföreläsning för chefer om
psykisk ohälsa med föreläsare från riksförbundet Hjärnkoll. Under året fick även samtliga chefer via mejl länkar till
webbutbildningar om medarbetarsamtal och lönesamtal,
rehabilitering, diskrimineringslagstiftning och mångfaldsfrågor. Detta genomfördes som en särskild satsning och
komplement till kommunens CLP.

Rekrytering
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Under året har kommunen mer aktivt börjat använda
sociala medier vid rekrytering. Lediga jobb har annonserats på LinkedIn, Monster och Facebook och potentiella
kandidater har tipsats om lediga tjänster.
Flera aktiviteter har genomförts för att stärka Vallentuna
kommuns varumärke som arbetsgivare. Bland annat deltog kommunen i en mässa för lärarstudenter under våren.
För andra sommaren i rad erbjöds samtliga ungdomar, i
åldern 16-18 år och folkbokförda i Vallentuna kommun, tre
veckors sommarjobb. Det var 430 ungdomar som deltog.

Kompetens- och ledarutveckling
Samhällets krav på ökad kompetens visar sig bland annat
som krav på legitimation och certifiering för olika yrkesgrupper. HR-avdelningen har under flera år arbetat processinriktat med att ta fram stöd till förvaltningarna i arbetet
med kompetenskartläggning. Under 2015 fortsatte det
arbetet främst inom socialförvaltningen, vilket har gett dem
ett bra underlag för viktiga strategiska beslut kopplat till
kompetensförsörjning.
Kommunens anställda har goda möjligheter att utvecklas
för att klara nya krav. Utöver individuella utvecklingsplaner
erbjuder kommunen ett varierat och stort kursutbud. Några
exempel är introduktion för nyanställda och utbildning
inom ekonomi, ledarskap, personal, kommunikation och
IT. Kommunens ledarutveckling är uppdelad i två delar –
ledarutvecklingsprogrammet (LUP) och chefs- och ledarpaketet (CLP). En ny LUP-utbildning startade i augusti 2015
och fram till maj 2016 kommer 18 deltagare att ha genomfört

Jämställdhet och mångfald
Kommunen har under många år arbetat aktivt med lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda löner.
Chefer utbildas kontinuerligt i att sätta lön på ett könsneutralt sätt. Årets kartläggning visar att kommunen nu har så
gott som helt jämställda löner. Medellönen i maj 2015 var
för kvinnor 28 672 kronor och för män 28 562 kronor. Det
innebär att relationen mellan kvinnors och mäns löner i
Vallentuna är att kvinnor tjänar 0,4 procent mer, jämfört
med 2012 då kvinnor tjänade 4,5 procent mindre.
Under året fastställdes en ny jämställdhets- och mångfaldsplan för 2015-2017 av kommunfullmäktige.

Samarbete med de fackliga organisationerna
Utvecklingsarbetet när det gäller partsrelationer och
inflytandeprocessen har under året fortsatt i dialog med de
fackliga organisationerna. Till exempel hålls möten, enligt
medbestämmandelagen (MBL), varje månad på kommuncentral nivå inför beslut i kommunstyrelsen.
Det partsgemensamma arbetsmiljöarbetet är i kommunen organiserat i tre nivåer. På kommunövergripande nivå
finns den centrala arbetsmiljögruppen (CAG) som under
2015 har träffats fem gånger. I gruppen ingår personalchef,
en HR-konsult och ett antal huvudskyddsombud. Arbetsmiljögrupper finns även på förvaltningsnivå och på verksamhetsnivå. CAG har under året bland annat arbetat med
att utveckla modellen för riskbedömningar samt med att ta
fram ett förfrågningsunderlag till en förnyad upphandling
av företagshälsovård.

Arbetsmiljö och hälsa
Arbetsmiljö, förebyggande hälsoarbete och friskvård
Vallentuna kommun lägger stor vikt vid det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet. Det innebär att kommunen arbetar
med insatser som gynnar en god organisatorisk och social
arbetsmiljö med en frisk och engagerad personal. Det
löpande arbetet med att främja och förebygga sker i nära
samarbete med företagshälsovården, till exempel genom
seminarium och utbildningar för såväl chefer, medarbetare
som skyddsombud.
Medarbetarenkätens mätning av den psykosociala
arbetsmiljön, som genomfördes hösten 2014, visar att
medarbetare överlag trivs med sin arbetssituation och sina
chefer. Mätningen har gett kommunens chefer underlag för
att under 2015 ta fram handlingsplaner inom det systematiska arbetsmiljöarbetets ramar. HR-avdelningen har
genomfört uppföljning av arbetet och vid årets slut hade 94
procent av alla verksamheter dokumenterade handlingsplaner utifrån enkätresultatet. Arbetet med uppföljning av
handlingsplanerna kommer att fortsätta under våren 2016
och en ny enkät kommer att genomföras i november 2016.
Kommunen erbjuder alla medarbetare friskvård, bland
annat i form av friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme,
gratis träningspass, inspirationsföreläsningar och tävlingar.

Andelen långtidssjukskrivna (mer än 60 dagar) utgjorde
50,1 procent av den totala sjukfrånvaron, medan 29 procent
av kommunens tillsvidareanställda inte hade någon sjukfrånvaro alls.

Risker, tillbud och olycksfall
Sedan ett antal år använder kommunen ett system för incidentrapportering, riskobservationer, riskanalyser, skyddsronder och handlingsplaner, som stöd i arbetsmiljöarbetet.
I systemet hanteras tillbuds- och arbetsskadeanmälningar
för såväl personal som för egendom och byggnader. Ambitionen är att det ska främja en god arbetsmiljö, synliggöra
risker och i slutändan bidra till färre inträffade olycksfall.
Det totala antalet anmälda tillbud, risker och olycksfall
har ökat marginellt jämfört med 2014, från 519 anmälningar
2014 till 538 stycken under 2015. I relation till antalet
anmälningar som gjordes 2013, när systemet infördes, så
har det skett en dubblering. Ökningen är i första hand
positiv och kan bero på att det har blivit lättare att anmäla
via det nya systemet, i jämförelse med tidigare rutin. Av
årets anmälningar gällde 171 risk och tillbud, 317 olycksfall
och skador och 50 rörde egendom och byggnad.
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Personalber ät telse

Medarbetarna i siffror

Åldersstruktur och pensionsavgångar

Kommunen hade den 31 december 1 533 tillsvidareanställda eller 1 433 årsarbetare. Av dessa var 81 procent
kvinnor och 19 procent män.

Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda 2015
var 46,8 år att jämföra med 46,6 år 2014. Enligt pensionsavtalet (KAP-KL) kan en anställd gå i pension mellan 61 och 67
år. Vanligast är fortfarande att gå i pension vid 65 år. Avgångsskyldighet finns enligt lag vid 67 års ålder. Under året gick 34
anställda i pension vilket är lika många som 2014.

Personalomsättning
Personalomsättningen i hela kommunen var 13,8 procent
jämfört med 11,7 procent 2014. Den största ökningen
återfinns inom barn- och ungdomsförvaltningen där personalomsättningen ökade från 10,9 procent 2014 till 16,4
procent 2015.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har personalomsättningen mer än halverats, från 19,5 procent 2014 till
7,1 procent 2015. Förvaltningens arbete med att stärka sin
attraktionskraft och rekrytera nya medarbetare har gett
resultat.

Personalkostnader och löneöversyn
Personalkostnaderna uppgick till 838,4 miljoner kronor
fördelade enligt figur 23.
En löneöversyn har genomförts under året med ett genomsnittligt löneökningsutfall på 2,9 procent, baserat på alla
tillsvidareanställdas löner. Motsvarande siffra för 2014 var
2,37 procent.
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Figur 21. Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden
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Huvudrubrik
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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Det har sedan länge funnits regler om att kommuner ska
hushålla med sina resurser och sträva efter att få ut så mycket
som möjligt av varje skattekrona. Kommunallagen innehåller
det så kallade balanskravet, som innebär att kommunens
löpande intäkter ska vara minst lika stora som de löpande
kostnaderna. Lagen innehåller också ett krav på god ekonomisk hushållning. Begreppet preciseras inte mer än så, men
en generell tolkning är till exempel att verksamheten ska
bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt
och att varje generation ska bära kostnaden för den service
den själv beslutar om och konsumerar. Ett visst överskott ska
finnas i verksamheten så att det egna kapitalet inte urholkas
genom inflation eller av för låg självfinansiering av investeringar. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv.
Vid varje ny mandatperiod beslutar de styrande politikerna i Vallentuna om en politisk handlingsplan som ska
styra 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 som kommunfullmäktige har antagit.
Tillsammans skapar dessa förutsättningar för en god
utveckling av Vallentuna kommun.

Kommunens mål
De kommungemensamma målen för 2015 var formulerade
som strävansmål som ska uppnås på längre sikt. Bedömningen av måluppfyllelsen har genomförts på ett strukturerat sätt. I första hand gjordes en samlad bedömning
på kommunövergripande nivå och i de fall där en sådan
bedömning inte kunde göras på ett enkelt sätt summerades
nämndernas egna bedömningar. Om fyra av sju nämnder
bedömde målet som uppnått gjordes bedömningen att
målet var uppnått.
Uppföljningen av de kommungemensamma målen för
2015 visade att tre av fyra mål uppnåddes. Ett mål bedömdes
som ej uppnått.

Figur 24. Kommungemensamma mål
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Måluppfyllelse

Kund/invånare
Kommungemensamma mål

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

Kommentar

Uppnått

Målet anges som uppnått då fem av sju nämnder anger att nämnden har
uppnått målet. Kommunen har deltagit i SCB medbogarundersökning
under året och fick fortsatt goda resultat när det gäller rekommendation, arbets- och utbildningsmöjligheter i förhållande till snittet för andra
kommuner som deltog. Kulturverksamheten får höga betyg där senare
års satsningar och förbättringar, bland annat på kulturhus, bibliotek och
teater, har fått ett tydligt genomslag.

God ekonomisk hushållning
Kommungemensamma mål

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

Kommentar

Uppnått

Målet anges som uppnått då den kommunövergripande bedömningen
är att verksamheterna har bedrivits kostnadseffektivt under 2015.
Vallentuna kommuns bokslut för 2015 visar ett positivt ekonomiskt
resultat som utgjorde 2,8 procent av bruttokostnaden och kommunen
har sedan tidigare en soliditet högre än genomsnittet i riket.

Tillväxt och utveckling
Kommungemensamma mål

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en
växande storstadsregion.

Kommentar

Uppnått

Målet anges som uppnått då fyra av sju nämnder anger att nämnden
har uppnått målet. Vallentuna kommun fortsätter att aktivt bidra till fler
bostäder i regionen. Under 2015 genomfördes byggstart för cirka 200
nya bostäder. Därtill finns det totalt cirka 550 outnyttjade byggrätter
för bostäder inom fastställda detaljplaner. Detaljplanerna syftar till att
möjliggöra nya bostäder i enlighet med visionen och ambitionen att
aktivt bidra till en växande storstadsregion. I centrala Vallentuna byggs
bostäder, både små lägenheter och lite större, för att tillgodose olika
målgrupper.

Energi och miljö
Kommungemensamma mål

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

Kommentar

Ej uppnått

Målet anges som ej uppnått då endast två av sju nämnder anger att
nämnden har uppnått målet. I kommunens verksamheter pågår
aktiviteter för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling genom åtgärder
inom miljö-, avfallshanterings- och energiområdet. Energiplanen, som
antogs av kommunfullmäktige 2014, är en utgångspunkt i den fysiska
planeringen.
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska miljöcertifieras
under mandatperioden. För närvarande pågår en miljöutredning av
kommunens verksamheter. Syftet är att kartlägga kommunens miljöpåverkan. Efter att miljöutredningen genomförts ska miljömål formuleras
och antas. Därefter kan själva certifieringsprocessen påbörjas.

27

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

Figur 25. Nämndernas andel av nämndernas
nettokostnad
 Kommunstyrelsen

9,7 %

 Barn- och ungdoms-

nämnden 45,5 %
 Utbildningsnämnden
 Socialnämnden
 Fritidsnämnden

3,0 %

 Kulturnämnden

2,7 %

 Mijö-

9,9 %

28,3 %

och samhällsbygg-

nadsnämnden 0,7 %
 Överförmyndar-

nämnden 0,2 %

Kommunstyrelsen
28

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

Viktiga händelser under året
I juni överlämnade kommunsstyrelens dåvarande ordförande Örjan Lid (M) ordförandeskapet till Parisa
Liljestrand (M).
Vallentuna har länge varit en kommun med låg arbetslöshet. I mars 2015 hade Vallentuna tillsammans med
Danderyd kommun rikets lägsta arbetslöshet med 2,4
procent. Den 10 november hölls ett seminarium om arbetsmarknadsfrågor i Vallentuna Kulturhus. Det lockade
många åhörare som var nyfikna på att få veta mer om den

så kallade Vallentunamodellen och hur Vallentuna har
blivit en av landets kommuner med lägst arbetslöshet.
Seminariet filmades av SVT Forum. Kommunen undertecknade en lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen om insatser för arbetslösa ungdomar. Syftet är att
minska arbetslösheten ytterligare genom att tillsammans
erbjuda unga i utanförskap utbildningskontrakt eller traineejobb inom sektorer där bristyrken förväntas framöver.
Vallentuna var en av landets 20 tryggaste kommuner
enligt en undersökning från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Vallentuna kom på plats 19 av landets 290
kommuner. Det är bara tre kommuner i Storstockholmsområdet som placerar sig i topp 20 i SKL:s årliga undersökning om trygghet och säkerhet.
Kristineberg är en ny framväxande stadsdel i Vallentuna. Förslag till detaljplan för de två första etapperna i
Kristineberg togs fram under året och beslut om samråd
för detaljplanerna fattades i slutet av 2015. Tillsammans
ger planerna förutsättningar för cirka 900 bostäder, skola,
förskolor, kommersiell service och verksamhetslokaler.
Ett förslag till program för centrala Vallentuna arbetades
fram och beslut om samråd av programmet togs i slutet av
2015. Utbyggnaden av infrastruktur i Tingvalla och Haga 3
påbörjades under 2015. Byggprojektet Åby ängar påbörjades
under året.
En utredning om nytt kommunhus genomfördes.
Rapporten pekar på att ett nytt kommunhus bör byggas i
centrala Vallentuna. I den översiktliga tidplanen planeras
det för inflyttning under år 2021.
Kommunen genomförde under året en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Analysen ger kunskap om hur kommunen kan förebygga, förbereda sig inför och hantera kriser.

Kommunens RSA bidrar även till den samlade nationella
riskbilden för samhället. Elförsörjning är kritisk för samhällsviktig verksamhet och under våren installerades ett
reservkraftverk i kommunhuset.
Den senaste lönekartläggningen för alla anställda i
Vallentuna kommun visade att kommunen ligger i topp i
landet när det gäller jämställda löner. Relationen mellan
kvinnors och mäns löner i Vallentuna är att kvinnor tjänar
0,4 procent mer.
Vallentunas kommunarkiv blev uttaget som en av tre
finalister till Årets arkiv 2015. Utmärkelsen delas ut årligen
av DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation,
i samarbete med Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och
Svenska arkivsamfundet. Vallentuna är en av de första
kommunerna i Sverige med att införa processbaserad
arkivredovisning och arkivförteckningen är publicerad på
kommunens webbplats. Utvecklingen av arkivfrågorna
innebär för allmänheten att sökbarheten och tillgängligheten
till allmänna handlingar ökar.

Framtiden
Vallentuna kommun fortsätter att planera för en hög
utbyggnadstakt av nya bostäder de närmaste tio åren. Enligt
Översiktsplan 2010-2030 har Vallentuna kommun en ny
roll i den regionala utvecklingen. Vallentuna kommun ska
aktivt bidra till en växande och hållbar storstadsregion.

Den regionala och kommunala inriktningen för Vallentuna
innebär att 7 000-8 000 nya bostäder ska byggas inom
kommunen mellan 2010-2030. Det innebär en successiv
ökning från 200 till 350-400 nya bostäder per år.
Bostadsbyggnadsprognos 2015-2024 redovisar en planerad byggstart av cirka 260 bostäder i genomsnitt per år
under 2015-2018, varav drygt 150 per år utgörs av lägenheter
i flerbostadshus. För perioden 2019-2024 redovisar prognosen cirka 450 nya bostäder per år, varav ungefär hälften
redovisas som lägenheter i flerbostadshus.
Vallentuna kommun lämnade under 2015 in en intresseanmälan om att delta i Sverigeförhandlingen som är en förhandling om medfinansiering mellan staten, kommuner,
regioner och näringsliv. Sverigeförhandlingens uppdrag är
bland annat att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten samt öka bostadsbyggandet i storstadsregionerna. De
förbättringar som kan göras när det gäller resenärer/restider, bostäder, arbetsmarknad, miljö, näringsliv och i den
sociala sektorn bedöms och sätts i relation till finansieringsdelar. Vallentuna kommun ser att en fortsatt utbyggnad
av Roslagsbanan till Stockholm City, Arlanda och Rimbo
innebär goda möjligheter att utveckla Vallentuna som en
starkt växande hållbar och attraktiv miljö för boende och
företag. Totalt finns förutsättningar för cirka 8 000 nya
stationsnära bostäder i Vallentuna kommun fram till 2035.
Förhandlingen kommer att pågå under 2016-2017.
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Barn- och ungdomsnämnden
Nämndens uppgift är bland annat att:
• ansvara för förskola och pedagogisk omsorg,
• ansvara för förskoleklass, grundskola och grundsärskola,
• ansvara för fritidshem,
• bedriva öppen förskola samt
• bedriva ungdomsmottagning tillsammans med utbildningsnämnden, socialförvaltningen och landstinget.

Viktiga händelser under året
Ett stort antal lokalförsörjningsfrågor har varit i fokus
under året. Förarbeten inleddes kring Hagaskolan och en
skola i Kristineberg samt utbyggnad av träningssärskolan
i Hammarbacken. Förskolan Videgårdens lokaler evakuerades under sommaren och brister åtgärdades. Delar av
Ormstaskolan fick också nya lokaler i form av paviljonger.
Kommunen deltog för sista året i matematiksatsningen
SKL PISA 2015. Arbetsgruppen utökades till att omfatta
hela barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott. Politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare ingick i
arbetsgruppen som träffades och diskuterade utvecklingsfrågor. Kommunen arbetade också i nätverksform med
andra kommuner.
Med syfte att förbättra elevresultat utfördes ett
kartläggnings- och utvecklingsarbete av skolans processer
och arbetssätt. Arbetet utfördes inom SKL:s projekt SKL
PRIO. Ordet PRIO står för planering, resultat, initiativ

och organisation. Under 2015 genomgick Hjälmstaskolan,
Karlbergsskolan, Kårsta skola och Gustav Vasaskolan
PRIO. Kartläggning av Lovisedalsskolan påbörjades under
höstterminen 2015.
Matematiklyftet avslutades juni 2015, men kommer att
i olika omfattning finnas med som arbetsform på skolorna
under kommande läsår.
Resultatuppföljningsplanen i matematik och svenska,
i syfte att tidigt fånga upp elever i behov av stöd, infördes under våren 2015. Utbildningar i testmaterialet hölls
för skolpersonal. Planen innebär bland annat att elevers
kunskapsutveckling på individ-, grupp- och kommunnivå
kommer att kunna följas upp på ett mer systematiskt sätt.
Tillströmningen av nyanlända elever (ensamkommande
flyktingbarn) ökade kraftigt under höstterminen och
prognoserna visar att ökningen kommer att fortsätta under
vårterminen 2016. Optimus startade en mottagningsenhet
som tar emot nyanlända elever i alla åldrar. Regler och
rutiner i arbetet med nyanlända elever anpassades efter
skollagens kompletteringar som trädde i kraft den 1 januari
2016.
Nya riktlinjer för skolskjuts började gälla den 1 juli.
Riktlinjerna som har tagits av nämnden innebär bland
annat att busskort inte längre beviljas till friskola utanför
kommunen.

Framtiden
Vallentuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner,
vilket kräver insatser gällande byggandet av förskolor och
skolor. Projektering av Hagaskolan pågår. Ormstaskolans
verksamheter kommer att flyttas till Hagaskolan när den
står klar, vilket är planerat till höstterminen 2019. I södra
Vallentuna kommer skolor och förskolor att byggas för
att möta den växande stadsdelen Kristineberg. I ett första
skede planeras en grundskola och två förskolor. Även

centrala Vallentuna kommer att få en befolkningsökning,
vilket gör att förskolebyggnationer planeras bland annat på
Åby ängar och Åby gärde.
En socioekonomisk strukturersättning införs från och
med den 1 januari 2016. Den nya fördelningen bygger på
”skattad risk att inte nå målen i årskurs nio” samt fördelning av medel till nyanlända utifrån när eleven anlände
till Sverige. Syftet är att upprätta en modell som är enkel,
transparent och rättvis utifrån mätbara statistiska faktorer.

Utbildningsnämnden
Nämndens uppgift är bland annat att:
• ansvara för gymnasieskola inom kommunen och låta
elever fritt få välja gymnasieskola och gymnasiesärskola,
• ansvara för vuxenutbildning och svenska för invandrare samt
• ansvara för aktivitetsansvaret för alla 16- till 20-åringar.

Viktiga händelser under året
Under året fortsatte arbetet med karriärtjänster och på
Vallentuna gymnasium finns nu tre förstelärare och en
lektor.
Tillströmningen av nyanlända elever (ensamkommande
flyktingbarn) ökade under höstterminen både till grundskola och gymnasium. Prognoserna visar att ökningen kommer att fortsätta. Särskilt språkintroduktionsprogrammet
på gymnasiet behövde anställa fler lärare, men upplevde
svårigheter med att rekrytera personal.
Vallentuna gymnasium genomförde under 2015 sitt årliga
FN-rollspel med delegationer från ett trettiotal länder. Fyra
inbjudna gymnasieskolor deltog. Temat den här gången var
yttrandefrihet.
Sommarskola genomfördes under en vecka i juni på Vallentuna gymnasium. Målgruppen var elever i grundskolans
årskurs 8 och 9 samt årskurs 1 på gymnasiet.
Kunskapscentrum Nordost (KCNO) ansvarar för
antagning till vuxenutbildning i kommunerna Danderyd,
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Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker, där sistnämnda
anslöt sig under 2015. KCNO erbjuder vuxenutbildning
på grundläggande och gymnasial nivå samt svenska för
invandrare (SFI). På våren genomfördes de gemensamma
studieenkäterna för både Komvux och SFI. Samtliga
kommuner inom Stockholms län använder sig av enkäterna.
För studerande på grundläggande och gymnasial nivå
var det 87 procent av folkbokförda elever i Vallentuna
som svarade att de kunde rekommendera sin skola till
andra. För de studerande på SFI var det 90 procent som
instämde i samma fråga. På enkätfrågan om eleven anser
att utbildningen ger ökade möjligheter till arbete eller
fortsatta studier var det 95 procent av de studerande på
grundläggande och gymnasial nivå som instämde. För de
SFI-studerande var det 86 procent som instämde.

Framtiden
Regeringen kommer under 2016 satsa över 30 miljoner
kronor för att stärka yrkesutbildningen och dess attraktionskraft. Bland annat ska yrkeslärarna erbjudas kompetensutveckling och lönehöjningar. Högstadieelever ska även få
prova att gå på yrkesprogrammen.
Regeringen föreslår utökade rättigheter till Komvux
på gymnasial nivå för att uppnå behörighet till högskola
och yrkeshögskola. Förslagen syftar bland annat till att ge
vuxna en möjlighet att genom utbildning byta yrkeskarriär.
Förändringarna föreslås börja gälla år 2017.
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Socialnämnden
Nämndens uppgift är bland annat att bedriva verksamhet i
enlighet med social lagstiftning och hälso- och sjukvårdslag upp till kommunal nivå, omfattande:
• individ- och familjeomsorg,
• familjerättsfrågor och familjerådgivning,
• stöd i samband med familjevåld,
• stöd till brottsoffer,
• äldre- och handikappomsorg,
• stöd till personer med psykisk- eller annan funktionsnedsättning,
• riksfärdtjänst samt
• tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen,
tobakslagen och lagen om försäljning av nikotinläkemedel och receptfria läkemedel.

Viktiga händelser under året
Under 2015 påbörjades arbetet med projektet ”Intensivstöd för ökad självständighet”. Målet med projektet är att
genom förebyggande och rehabiliterande arbete skapa
förutsättningar för att stärka individers självständighet. I
september bildades en projektgrupp på socialförvaltningen
som utifrån bland annat Blekinges modeller har tagit fram
”Trygg hemgång i Vallentuna”. Modellen syftar till att
skapa förutsättningar för en trygg hemgång efter sjukhusvistelse, minska onödiga återinläggningar och minska
behovet av korttidsplatser.
Larmsystemet inom äldreomsorgen har moderniserats
under året. Resultatet har medfört ett mer säkert larmsystem med färre avvikelser än tidigare år.
Sedan september är Vallentuna arbetscoachning en ny
permanent verksamhet. Efterfrågan på verksamheten
och dess möjligheter att helt individanpassa stödet är stor.
Verksamheten hade vid årsskiftet 2015-2016 totalt 55 kunder
och ett flertal inplanerade uppstarter.
I oktober 2015 övertog kommunen hälso- och sjukvårdsansvaret från primärvården upp till sjuksköterskenivå
inom LSS-området.
Under 2015 ökade inströmningen av flyktingar till
Sverige. Vallentuna kommun har, precis som andra kommuner i Sverige, ansvar för att ta emot och ge omsorg till
ensamkommande barn under 18 år. Antalet anvisade barn
fyrdubblades under 2015. Under hösten anvisades upp till
tio ungdomar per vecka och bristen på gruppboende eller
familjehem var omfattande i Vallentuna. Rättssäkerheten

för de unga som togs emot kunde inte helt garanteras
och situationen ledde till att förvaltningen gjorde tre Lex
Sarah-anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om den egna hanteringen. Vid årets slut ansvarade
kommunen för cirka 124 ensamkommande barn och
kommunen har skrivit avtal med Migrationsverket om att
under 2016 upprätthålla 144 asylplatser.
Det fanns en ökad efterfrågan av insatser inom området
bostad med särskild service för vuxna (LSS 9:9), samtidigt
var det brist på bostäder vilket ledde till att socialförvaltningen hade svårt att verkställa beslut under 2015.

Framtiden
Fortsatt arbete med ”Intensivstöd för ökad självständighet”
förväntas att skapa ett pilotprojekt där arbetsgruppen
använder modellen ”Trygg hemgång i Vallentuna”.
Socialförvaltningen planerar flera verksamhetsförändringar för att kunna ta emot de ensamkommande barn
som förväntas komma. Kommunen upprättar bland annat
paviljonger för att lösa boendefrågan.
”Projekt 25:an”, som startade i januari 2014, kommer
under 2016 att utvärderas. Projektet riktar sig till unga
vuxna med behov inom flera livsområden och erbjuder ett
personalintensivt och flexibelt stöd i den egna bostaden.
Personalen har ägnat tid åt anhörigstöd och att tillsammans med den enskilde återknyta familjekontakter som
ofta inte har fungerat eller varit bristfälliga under lång tid.
Efter utvärdering kommer beslut att fattas om projektet
ska övergå till permanent verksamhet.
Kommunen kommer att ta fram ett förslag till hur valfrihetssystem inom daglig verksamhet, korttidsvistelse och
korttidstillsyn enligt LSS kan införas. Målet med införandet är att öka valfriheten samt att bidra till kvalitetsutveckling genom en ökad konkurrens.
Arbetet med att införa välfärdsteknik i olika verksamheter kommer att fortsätta. Ett av projekten har som mål
att ta fram ett alternativ till traditionell tillsyn på natten
med hjälp av kamerautrustning och fjärrtillsyn. Socialförvaltningens bilar kommer under 2016 att få elektroniska
körjournaler installerade för att effektivisera användandet
av fordonen. Under 2015 har förberedelser gjorts för införande av vårdplanering med videolänk, vilket kommer att
börja användas i inledningen av 2016.
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Fritidsnämnden
Nämndens uppgift är bland annat att:
• vara huvudman för kommunens fritidsfrågor,
• främja en meningsfull fritid för kommunens invånare,
• ansvara för kommunens sport- och friluftsanläggningar,
• bedriva och samordna kommunens förebyggande ungdomsarbete samt
• stödja föreningslivet.

Viktiga händelser under året
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Under rubriken Aktiv Fritid hölls två stora och uppskattade möten där föreningar, nämndens ledamöter och
tjänstemän från kommunen deltog.
Idrottens dag genomfördes i augusti tillsammans med
kommunens föreningar och det blev ett välbesökt arrangemang med prova-på-aktiviteter.
Satsningar på aktiviteter för allmänheten ledde till
restaurering av motionsspår, övriga spår och leder samt
renovering av utegymmet på Vallentuna IP. Vid Kvarnbadet gjordes olika förbättringar, såsom en ny plats för
skugga i form av en segelduk och en helt ny läktardel intill
mellanbassängen som även användes som soldäck. En
mobil scen köptes också in och användes flitigt.

Samarbeten som väckte uppmärksamhet även utanför
kommunens gränser var Nordiskt Mästerskap i brukshund
samt orienteringens 25-mannatävlingar.

Framtiden
Fokus under de närmaste åren är att förbättra marknadsföringen av den service och det utbud för fritid och
rekreation som finns i kommunen. Vidare kommer
kommunens trygghetsarbete stärkas, liksom arbetet med
att öka aktiviteter för tillgänglighet och delaktighet. Andra
fokusområden är integration och kvalitetsarbete.
Kommunen har ett aktivt föreningssamarbete. Extra
fokus kommer att läggas på avtalsfrågor, långsiktiga underhållsplaner samt översyn av anläggningsbestånd och
tillgänglighet.
Verksamheten vid Bällstabergs fritidsgård har blivit permanent. Under 2016 och framåt kommer det förebyggande
uppdraget att definieras med service- och kvalitetsnivåer
för samtliga ungdomsgårdar. För att bättre möta de ungas
situation i dag ska möjligheten att utveckla och differentiera aktiveter för barn och unga utredas. Även trygghetsoch preventionsarbetet kommer att utvecklas både för
målgruppen och i form av föräldrastöd.
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Kulturnämnden
Nämndens uppgift är bland annat att:
• främja kulturlivet i kommunen,
• bedriva kulturskola och biblioteksverksamhet,
• värna, vårda och visa Vallentunas kulturmiljöer,
• fullgöra utsmyckningsuppdrag och konstinköp samt
• vara huvudman för Vallentuna Teater och Vallentuna
Kulturhus.

Viktiga händelser under året
År 2015 var första året som kommunen välkomnade nya
medborgare i en medborgarskapsceremoni. Ceremonin
hölls i Vallentuna Kulturhus i samband med nationaldagsfirandet.
Biblioteket i Vallentuna Kulturhus blev 2015 rankat av
Library Ranking Europe som ”Excellent” med fem av sex
möjliga stjärnor. Detta firades under Världsbokdagen.
Kulturskolan firade 60 år med flera evenemang och en
välbesökt jubileumskonsert. Kulturskolan intensifierade
sitt arbete vid terminsstart och genomförde en skolstartsturné till samtliga grundskolor i kommunen. Under 2015
gav Kulturskolan fler nybörjarkurser än tidigare i gitarr och
piano.

Under den välbesökta Novemberfestivalen invigdes
Runriketmontern med en rekonstruktion av en vikingatida Vallentunabo. En ljusinstallation av den gamla eken
vid Vallentuna station var ett nytt inslag.

Framtiden
Det regionala samarbetet är på väg att stärkas och kulturfrågorna i fysisk planering lyfts tydligare i arbetet med
regional utvecklingsplan för stockholmsregionen. På
samma sätt kommer ett aktivt arbete ske vid revideringen
av kommunens översiktsplan. Kommunen kommer även
att delta i ett forskningsprojekt med Handelshögskolan om
konstens och kulturens värde.
Kulturskolans placering och lokaler ska utredas i syfte
att stärka verksamheten inför framtiden. Biblioteksplanen
kommer att revideras under planperioden tillsammans
med berörda nämnder. Fokus kommer att ligga på fortsatt
utveckling av eftermiddags- och lovverksamheter för och
tillsammans med barn och ungdom.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Nämndens uppgift är tillsyn, offentlig kontroll och övrig
myndighetsutövning inom bland annat:
• miljöbalken, miljö- och hälsoskyddsområdet, smittskydd, strålskydd, rökfria miljöer enligt tobakslagen,
• livsmedelslagstiftning,
• plan- och bygglagen,
• bostadsanpassning,
• parkeringstillstånd till funktionshindrade,
• mätningsteknisk verksamhet och kartproduktion,
lägeskontroll och utsättning,
• utveckling av kommunens geografiska informationssystem samt
• att fastställa och ajourhålla belägenhetsadresser.

Viktiga händelser under året
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Kommunens bygglovavdelning blev under hösten nominerad till priset eDiamond Award. Det var tack vare införandet av digitala tjänster. Tjänsterna sparar tid och är till
stor nytta för kommunen och medborgarna. Priset delas ut
av Offentliga Affärer till den organisation som under året
har utvecklat tjänster som underlättar kontakten med
offentlig verksamhet för medborgare och företag med
fokus på nytta i sparad tid och pengar.

Ett akut dieselutsläpp i Kyrkvikens naturreservat inträffade under året vilket fordrade insatser från kommunen.
Utsläppet begränsades i möjligaste mån och följdes av
sanering av omgivande mark.
Ett införande av tjänstebaserat utbyte av byggnader och
adresser med Lantmäteriet påbörjades under 2015. Tjänstebaserat utbyte kommer att i sin helhet leda till effektivare,
säkrare och snabbare handläggning.
Samtliga gränser i kommunens detaljplaner plantolkades
under året. Det innebär att alla gränser inom planerna har
rättats upp i kommunens digitala kartor. Plantolkade gränser
leder till högre rättssäkerhet och enklare handläggning.

Framtiden
Plan- och bygglagen har sedan tidigare krav på att handläggning av ett ärende för lov och förhandsbesked ska
handläggas inom tio veckor från det att ärendet innehåller
tillräckligt med uppgifter, det vill säga att ärendet är komplett. Från och med den 1 juli 2016 kommer det att införas
krav på att ärenden som anmäls till nämnden ska handläggas inom fyra veckor från det att nämnden har alla uppgifter som behövs för ett beslut om startbesked. Ärenden som
behöver anmälas är bland annat så kallade Attefallsåtgärder och installation av eldstad. Även Boverkets byggregler
föreslås en omfattande revidering.
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Överförmyndarnämnden
Nämndens uppgift är att:
• utöva tillsyn över förordnade gode män, förvaltare
och förmyndare. Nämndens tillsynsansvar regleras i
framför allt föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen.
Vallentuna samverkar med kommunerna Norrtälje, Täby
och Österåker kring överförmyndarfrågor. Det gemensamma överförmyndarkansliet har sitt säte i Täby.

Viktiga händelser under året
Den 1 januari 2015 inträdde en lagändring som medförde
att arbetsuppgifter flyttades från domstol till överförmyndarnämnden samt att överförmyndarnämnden ålades ett
tydligare utbildningsansvar för gode män och förvaltare.
Under året ökade antalet ensamkommande barn till
kommunen vilket medförde att fler gode män tillsattes.

Framtiden
Under 2016 bör en verksamhetsförankrad ekonomisk
fördelningsmodell tas fram som ska se över kommunernas
kostnader för det gemensamma kansliet. Nuvarande fördelningsmodell bygger på antal årsarbetare som respektive
kommun hade i början av 2012. Förslaget är att den nya
fördelningsmodellen används där hänsyn tas till nyckeltal,
såsom ärenden per antal kommuninvånare.
Ett arbete kommer att utföras för att information och
blanketter ska finnas tillgängligt digitalt 2017.

Huvudrubrik
Vallentuna kommuns samlade verksamhet

Vallentuna kommuns samlade verksamhet

Kommunkoncernen
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Kommunala uppdragsföretag

Kommunens nämnder

Kommunens koncernföretag

Samägda företag utan
betydande inflytande

Kommunala entreprenader *

Kommunstyrelsen

AB Össebyhus 100 %

Roslagsvatten AB 16,7 %

AB Solskens omsorg och service

Barn- och ungdomsnämnden

Vallentuna Förvaltnings AB 100 %

Elverket Vallentuna AB 10,6 %

Aleris Omsorg AB

Söderhalls Renhållningsverk AB 5,0 %

Attendo Sverige AB

Utbildningsnämnden
Socialnämnden

Bellstasund Omsorger AB
Käppalaförbundet 4,7 %

Fritidsnämnden

Norlandia Care AB
Storstockholms brandförsvar 3,5 %

Kulturnämnden

Sommaralléns Omsorger AB
Norrvatten 3,1 %

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Stångberga omsorg AB
Stockholmsregionens
Försäkring AB 2,6 %

Svevia AB

Överförmyndarnämnden
Vallentunavatten AB 1,0 %
Valnämnden

Tylömarks
Trädgårdsanläggningar AB

AB Vårljus 0,6 %
Vallbostrand Omsorger AB
Kommuninvest ekonomisk
förening 0,2 %

* Kommunala entreprenader är företag som helt ägs av andra juridiska personer och som utför kommunala tjänster.
De tio företag som har störst andel av köpt huvudverksamhet visas i bokstavsordning. Köp av externa skolplatser
visas inte eftersom de agerar efter tillstånd från Skolverket.

Sammanställd redovisning

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

Kommunens samlade verksamhet
Kommunens samlade verksamhet består av kommunkoncernen och kommunala uppdragsföretag där kommunen
har ett ekonomiskt engagemang, se bild till vänster. Det
innebär att verksamhet köps av externa entreprenörer
efter upphandling eller tillståndsgivning. Köp av
externa skolplatser räknas inte in eftersom de externa
entreprenörerna agerar efter tillstånd från Skolverket.
Den kommunala koncernen innehåller samtliga bolag och
kommunalförbund där kommunen har minst 20 procents
inflytande.
De kommunala uppdragsföretagen innehåller samägda
företag där kommunen äger mindre än 20 procent och
andra företag som utför kommunala tjänster, så kallade
kommunala entreprenader. En utförlig beskrivning finns i
avsnittet om verksamhet i extern regi.
Kommunallagen utökades från 2015 med ett krav
att fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare.
Lagstiftarens mål är att förbättra uppföljning och kontroll
och öka allmänhetens insyn. Kommuner behöver ha ett
strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.
Vallentuna kommun påbörjade arbetet 2015.

Kommunkoncernen
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. Inga anställda finns i bolagen.
Koncernens siffror redovisas i särskilda kolumner i
resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. En
samlad bild av de koncerninterna förhållandena finns i
not 23. Koncernbolagens kostnader utgör 0,2 procent av
koncernens kostnader och 3,8 procent av balansomslutningen varför bolagens resultat har liten effekt och risk i
koncernen. Det gör att den förväntade utvecklingen för
kommunen även gäller för koncernen, läs mer i avsnittet
förväntad utveckling.
Koncernen gjorde ett positivt resultat med 51,0 miljoner
kronor. Föregående års resultat var 19,2 miljoner kronor.
Koncernens resultat var något högre än kommunens.
Koncernens investeringar i materiella anläggningar var
145,6 miljoner kronor, jämfört med föregående år 134,8
miljoner kronor. Dotterbolaget AB Össebyhus har investerat totalt 55,4 miljoner kronor i ett boende med trygghetsboendestandard, varav årets utgifter uppgick till 9,8
miljoner kronor. För att finansiera bygget har bolaget lånat
29,0 miljoner kronor. AB Össebyhus använder kommunal
borgen för sina lån och betalar för det en borgensavgift.
Koncernens soliditet uppgick till 25 procent, inklusive
kommunens pensionsåtagande, jämfört med kommunens
soliditet som var 24 procent.
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Huvudrubrik
Sammanställd redovisning

AB Össebyhus
Bolaget äger och förvaltar hyreslägenheter och lokaler i
kommunen. Fastighetsbeståndet omfattar 96 lägenheter
uppdelat på sex byggnader. Den totala lägenhets- och
lokalytan är 6 212 kvadratmeter. Vallentuna kommun
sköter den tekniska och administrativa förvaltningen åt
AB Össebyhus.
Ändamålet med bolagets verksamhet är ”att med
iakttagande av kommunal likställighetsprincip främja
bostadsförsörjningen i kommunen”. Under kommande
verksamhetsår förväntas bolaget fortsätta sin verksamhet.
AB Össebyhus mål är, enligt ägardirektivet, att sträva efter:
• en soliditet om cirka 10 procent
• en avkastningsnivå på eget kapital om cirka 15 procent
per år
Bolagets soliditet var 39 procent och avkastningsnivån
på eget kapital var en procent varför målen bara delvis är
uppnådda. Årets omsättning uppgick till 6,7 miljoner
kronor och årets vinst till 0,1 miljoner kronor.

Vallentuna kommun fick en utdelning på 23 580 kronor
från AB Össebyhus under året. Balansomslutningen
var 74,4 miljoner kronor den 31 december 2015. För
mer information om AB Össebyhus, se bolagets egen
årsredovisning.

Avfallskollektivet
Avfallshanteringen utförs till största delen av extern
entreprenör, men en viss del är kvar i kommunens regi.
Årets omsättning uppgick till 23,7 miljoner kronor och
årets vinst till 2,0 miljoner kronor. För att ta igen tidigare
års underskott och klara ökade kostnader för insamling av
matavfall höjdes taxan 2015. Avfallskollektivet använder
årets vinst till att täcka kvarvarande förlust från tidigare år.
Avfallshanteringen omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip som innebär att kommunen inte får ta ut
högre avgifter än de verkliga kostnaderna för verksamheten.
Det gör att det sparade överskottet inte tillfaller kommunen
utan ska återföras till kollektivet.
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Figur 26. AB Össebyhus
2015

2014

Omsättning

Belopp i mnkr

6,7

5,1

Årets resultat

0,1

0,3

74,4

87,8

Taxor och avgifter

9,8

42,3

38 %
1%

33 %
2%

Balansomslutning
Investeringar
Soliditet
Avkastning på eget kapital

Figur 27. Avfallskollektivet
Belopp i mnkr

2015

2014

23,7

20,4

Årets resultat

2,0

-2,1

Ackumulerad vinst
Ackumulerad förlust

1,8
-0,2

Rapporter
Resultaträkning
Belopp i mnkr

Not

Koncern
utfall 2015

Koncern
utfall 2014

Kommun
budget 2015

Kommun
utfall 2015

Kommun
utfall 2014

Verksamhetens intäkter

1,8

361,5

315,8

321,8

355,4

311,5

Verksamhetens kostnader

2,8

-1 791,9

-1 716,2

-1 805,4

-1 788,0

-1 712,9

Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnader

-63,5

-59,1

-63,4

-62,4

-58,8

-1 493,9

-1 459,5

-1 546,9

-1 495,0

-1 460,3

Skatteintäkter

4

1 388,6

1 317,2

1 395,6

1 388,6

1 317,2

Generella statsbidrag och utjämning

5

167,3

172,4

170,2

167,3

172,4

Finansiella intäkter

6,8

3,6

3,0

1,3

3,7

2,8

Finansiella kostnader

7,8

-14,6

-13,9

-17,7

-13,6

-13,3

51,0

19,2

2,5

50,9

18,8

Årets resultat

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 23. 2014 års resultat rättat, se avsnitt redovisningsprinciper.
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R apporter

Kassaflödesanalys
Belopp i mnkr

Not

Koncern
utfall 2015

Koncern
utfall 2014

Kommun
budget 2015

Kommun
utfall 2015

Kommun
utfall 2014

51,0

19,2

2,5

50,9

18,8

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster

53,9

71,4

71,2

52,8

71,1

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

104,9

90,7

73,7

103,7

90,0

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

-26,0

48,0

-8,6

8,1

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

-2,0

4,0

-36,5

-2,0

4,0

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder

33,1

2,3

-4,9

32,4

2,0

110,0

145,0

32,4

125,5

104,1

-145,6

-134,8

-159,9

-135,0

-92,6

18,4

5,2

0,7

18,4

5,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten

9

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

19,5

5,2

19,5

5,2

-25,2

-2,1

-25,2

-2,1

2,2
-130,6

2,2
-126,5

-159,2

58,0

66,0

147,8

-55,0

-25,0

-120,1

-84,2

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av lån
Ökning (-) av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

3,0

-15,5

-21,0

25,5

126,8

50,0

40,0

-50,0

-25,0
-15,5

0,0

-0,5

Årets kassaflöde

-17,7

44,0

0,0

5,4

19,4

Likvida medel vid årets början

163,6

119,6

88,5

132,9

113,5

Likvida medel vid årets slut

145,9

163,6

88,5

138,4

132,9

Förändring i likvida medel

-17,7

44,0

0,0

5,4

19,4

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 23. 2014 års resultat rättat, se avsnitt redovisningsprinciper.

Balansräkning
Belopp i mnkr

Not

Koncern 2015

Koncern 2014

Kommun 2015

Kommun 2014

Mark,byggnader och tekniska anläggningar

10

1 589,6

1 506,0

1 524,2

1 449,4

Maskiner och inventarier

11

45,5

47,0

44,7

46,9

Finansiella anläggningstillgångar

12

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

69,1

43,9

69,7

44,5

1 704,2

1 597,0

1 638,6

1 540,8

Omsättningtillgångar
Exploateringsfastigheter och lager

13

13,7

11,8

13,7

11,8

Kortfristiga fordringar

14

112,3

86,3

111,6

103,0

Kassa, bank

15

Summa omsättningtillgångar
Summa tillgångar

145,9

163,6

138,4

132,9

271,9

261,6

263,7

247,7

1 976,1

1 858,6

1 902,3

1 788,5

51,0

13,6

50,9

18,8

957,7

943,9

929,3

910,4

1 008,7

957,5

980,16

929,3

71,7

71,7

149,5

135,4

149,5

135,4

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Årets resultat
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
varav pensionsreserv

16
16

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

17

Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar

149,5

135,4

0,2

0,2

149,6

135,6

Skulder
Långfristiga skulder

18

439,5

470,1

396,1

429,7

Kortfristiga skulder

19

378,4

295,3

376,6

294,2

817,8

765,4

772,6

723,9

1 976,1

1 858,5

1 902,3

1 788,5

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

20

521,5

540,4

521,5

540,4

Övriga ansvarsförbindelser

21

341,4

337,3

341,4

337,3

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 23. 2014 års resultat rättat, se avsnitt redovisningsprinciper.
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R apporter

Noter
Budget 2015 i not 1-9 visar kommunens värden, inte koncernens.
Not 1. Verksamhetens intäkter
Belopp i mnkr
Varor
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Såld verksamhet och andra tjänster
Jämförelsestörande poster, se not 8
Summa

Koncern 2015

Koncern 2014

Budget 2015

Kommun 2015

Kommun 2014

21,1
84,1
54,9
114,8
38,7
47,9
361,5

20,8
77,4
53,7
96,1
39,5
28,3
315,8

10,4
83,3
64,2
144,9
18,9
321,8

15,0
84,1
54,9
114,8
38,7
47,9
355,4

16,4
77,4
53,7
96,1
39,5
28,3
311,5

Koncern 2015

Koncern 2014

Budget 2015

Kommun 2015

Kommun 2014

838,7
91,8
625,8
135,7
41,5
37,3
21,1
1 791,9

806,5
84,0
593,8
739,8
60,4
61,4
25,6
1 716,2

843,1
67,8
619,9
192,8
42,7
37,3
1,8
1 805,4

838,4
91,7
625,8
132,2
41,5
37,3
21,1
1 788,0

806,3
85,8
593,8
125,3
66,0
35,9
25,6
1 712,9

Koncern 2015

Koncern 2014

Budget 2015

Kommun 2015

Kommun 2014

54,6
9,0
63,5

50,0
9,1
59,1

53,9
9,5
63,4

53,5
8,9
62,4

49,7
9,1
58,8

Koncern 2015

Koncern 2014

Budget 2015

Kommun 2015

Kommun 2014

1 389,2
1,4
-2,4
0,4
1 388,6

1 320,4
0,2
-3,4

1 395,6

1 320,4
0,2
-3,4

1 317,2

1 395,6

1 389,2
1,4
-2,4
0,4
1 388,6

Koncern 2015

Koncern 2014

Budget 2015

Kommun 2015

Kommun 2014

29,0
3,3
-1,2
59,2
22,8
-0,2
51,9
2,4
167,3

33,1
3,3
7,3
57,2
21,1
0,0
50,4

27,6
3,3
2,9
60,9
22,9

33,1
3,3
7,3
57,2
21,1
0,0
50,4

172,4

170,2

29,0
3,3
-1,2
59,2
22,8
-0,2
51,9
2,4
167,3

172,4

Koncern 2015

Koncern 2014

Budget 2015

Kommun 2015

Kommun 2014

1,3
0,1
2,2
3,6

2,2
0,7

0,3
1,0

2,3
0,6

3,0

1,3

1,4
0,2
2,2
3,7

2014 års intäkter rättade, se redovisningsprinciper.

Not 2. Verksamhetens kostnader
Belopp i mnkr
Personal
Varor
Köp av huvudverksamhet
Övriga tjänster
Bidrag
Hyror
Jämförelsestörande poster, se not 8
Summa

Not 3. Avskrivningar
Belopp i mnkr
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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
Mellankommunal kostnadsutjämning
Summa

1 317,2

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

52,7

För mer information om övriga generella bidrag, se avsnittet redovisningsprinciper.

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

2,8

Not 7. Finansiella kostnader
Belopp i mnkr
Räntekostnader
Ränta på pensionsavsättning
Övriga finansiella kostnader
Summa

Koncern 2015

Koncern 2014

Budget 2015

Kommun 2015

Kommun 2014

12,6
1,9
0,1
14,6

12,4
1,4
0,1
13,9

15,3
1,7
0,6
17,7

11,7
1,9
0,1
13,6

11,9
1,4
0,1
13,3

Koncern 2015

Koncern 2014

Budget 2015

Kommun 2015

Kommun 2014

21,2

7,7
17,2

21,2

7,7
17,2

Not 8. Jämförelsestörande poster
Belopp i mnkr
Försäljning tomter inom exploatering
Exploateringsvinster
Återbetalda premier från AFA Försäkring
Realisationsvinster
Medfinansiering
Ormstaskolan revs delvis och ersattes med pavilionger
Realisationsförluster
Kostnad såld exploateringsfastighet
Exploateringsförluster
Realisationsvinst bostadsrätter
Sänkt diskonteringsränta på pensioner
Summa

7,2
19,5

3,4
-5,5

7,2
19,5
-1,8

-15,4

3,4
-5,5

-15,4
-1,0

-1,0

-5,7

-5,7
-19,1

-19,1

2,2

2,2

29,0

2,7

-1,8

29,0

2,7

Koncern 2015

Koncern 2014

Budget 2015

Kommun 2015

Kommun 2014

63,5
18,6
-4,6
-2,0

59,1
15,3
-4,1
-1,9
5,5
-0,1
1,0
-3,3

63,4
9,9
-4,1

62,4
18,6
-4,6
-2,0

71,4

71,2

-19,5
-2,2
52,8

58,8
15,3
-4,1
-1,9
5,5
-0,1
1,0
-3,3

Koncern 2015

Koncern 2014

Kommun 2015

Kommun 2014

1 519,1

1 430,6
2,5
86,0
1 519,1

1 519,1

1 430,6
2,5
86,0
1 519,1

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

-19,5
-2,2
53,9

2,2

71,1

Not 10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Belopp i mnkr
Verksamhetsfastigheter
IB anskaffningsvärde
Byte anläggningstyp
Årets investering
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Byte anläggningstyp
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Summa
Publika fastigheter
IB anskaffningsvärde
Byte anläggningstyp
Årets investering
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Byte anläggningstyp
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Summa
Fastigheter annan verksamhet
IB anskaffningsvärde
Årets investering
Årets försäljning
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning, avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Summa

17,1
1 536,2
-602,2

17,1
1 536,2
-602,2

-42,9
-645,1
891,1

-562,2
-0,1
-39,9
-602,2
916,9

-42,9
-645,1
891,1

-562,2
-0,1
-39,9
-602,2
916,9

339,2
-40,0
13,3
312,4

297,1
-2,5
44,6
339,2

339,2
-40,0
13,3
312,4

297,1
-2,5
44,6
339,2

-50,7

-41,8
0,1
-9,0
-50,7
288,4

-50,7

-41,8
0,1
-9,0
-50,7
288,4

-9,9
-60,6
251,8

39,0
56,8
95,8
-15,2
-1,8
-16,9
78,9

39,8
0,0
-0,8
39,0
-14,5
-1,1
0,1
-15,4
23,4

-9,9
-60,6
251,8

25,4
1,4
26,8
-10,0
-0,7
-10,7
16,1

26,3
0,0
-0,8
25,4
-9,3
-0,8
0,1
-10,0
15,5
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Not 10. fortsättning
Belopp i mnkr

Koncern 2015

Koncern 2014

Kommun 2015

Kommun 2014

140,2
40,0

141,3

137,5
40,0

138,6

Markreserv
IB anskaffningsvärde
Byte anläggningstyp
Årets försäljning
UB anskaffningsvärde
Summa

180,2
180,2

-1,1
140,2
140,2

Pågående investeringar ny-/till- och ombyggnad
IB anskaffningsvärde

136,7

Årets nettoinvesteringar i verksamhetsfastigheter
Årets nettoinvesteringar i publika fastigheter
Årets nettoinvesteringar i fastigheter annan verksamhet
Summa

21,9
74,7
-45,6
187,6

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Summa

177,5
177,5

-1,1
137,5
137,5

187,5

91,1

141,9

-38,1
-9,4
39,0
179,0

21,9
74,7
187,6

-38,1
-9,4
-3,3
91,1

2 312,2
-722,6
1 589,6

2 216,4
-668,4
1 548,0

2 240,6
-716,4
1 524,2

2 112,3
-662,9
1 449,4

Koncern 2015

Koncern 2014

Kommun 2015

Kommun 2014

130,3
13,1
0,0
143,4

128,3
7,4
-5,4
130,3

130,0
12,3

128,0
7,4
-5,4
130,0

-88,9
-9,0
0,0
-97,8
45,5

-84,2
-9,1
4,4
-88,9
41,4

-88,7
-8,9

5,6
-5,6

0,2
5,4
5,6

5,6
-5,6

0,2
5,4
5,6

143,4
-97,8
45,5

135,9
-88,9
47,0

142,4
-97,7
44,7

135,7
-88,7
46,9

Koncern 2015

Koncern 2014

Kommun 2015

Kommun 2014

29,7
8,3
31,0
69,1

6,2
6,8
31,0
43,9

30,3
8,3
31,0
69,7

6,8
6,8
31,0
44,5

Koncern 2015

Koncern 2014

Kommun 2015

Kommun 2014

0,8
12,5
0,4
13,7

0,6
10,8
0,4
11,8

0,8
12,5
0,4
13,7

0,6
10,8
0,4
11,8

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
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Pågående investeringar maskiner/inventarier
IB anskaffningsvärde
Årets nettoinvestering
Summa
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Summa

142,4

-97,7
44,7

-84,0
-9,1
4,4
-88,7
41,3

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

Koncern 2015

Koncern 2014

Kommun 2015

Kommun 2014

24,2
20,6
17,3
25,5
1,5
23,1
112,3

15,1
12,2
10,2
23,2
0,4
25,4
86,3

24,1
20,6
17,3
25,5
1,4
22,7
111,6

32,1
12,2
10,2
23,2
0,2
25,2
103,0

Koncern 2015

Koncern 2014

Kommun 2015

Kommun 2014

145,9
145,9

163,6
163,6

138,4
138,4

132,9
132,9

Koncern 2015

Koncern 2014

Kommun 2015

Kommun 2014

957,7

938,3
5,6
13,6
957,5

929,3
50,9
980,2

910,4
5,6
13,2
929,3

Koncern 2015

Koncern 2014

Kommun 2015

Kommun 2014

118,5
1,7
29,2
149,5

107,6
1,3
26,4
135,4

118,5
1,7
29,2
149,5

107,6
1,3
26,4
135,4

6
1

6
1

6
1

6
1

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Årets utbetalningar
Intjänad ålderspension
Nya efterlevandepensioner
Arbetstagare som pensioneras
Övrig post
Förändring löneskatt
Summa avsatt till pensioner

135,4
1,8
0,2
-3,7
11,8
0,4
1,0
-0,1
2,7
149,5

117,5
1,6
-0,2
-3,3
11,1

117,5
1,6
-0,2
-3,3
11,1

6,6
2,2
135,4

135,4
1,8
0,2
-3,7
11,8
0,4
1,0
-0,1
2,7
149,5

6,6
2,2
135,4

Aktualiseringsgrad

92 %

90 %

92 %

90 %

Kundfordringar
Ingående moms och momskompensation
Övriga statsbidrag
Fastighetsavgift
Upplupna skatteintäkter
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Summa
2014 års värde rättat, se avsnitt redovisningsprinciper.

Not 15. Kassa och bank
Belopp i mnkr
Bank
Summa
Kommunen har en kontokredit på 10 miljoner kronor som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället.

Not 16. Eget kapital
Belopp i mnkr
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning
Rättelse av årets resultat, för låga intäkter
Årets resultat
Summa

51,0
1 008,7

I koncernen ingår obeskattade reserver med 78,0 % i eget kapital. Reserv till framtida pensionsutbetalningar ingår med 71,7 mnkr.

Not 17. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Belopp i mnkr
Specifikation - Avsatt till pensioner
Pensioner och liknande förpliktelser
Särskilda avtals- och visstidspensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner
Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper.
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Not 18. Långfristiga skulder
Belopp i mnkr

Koncern 2015

Koncern 2014

Kommun 2015

Kommun 2014

Låneskulder, långfristig del

356,5

403,5

313,1

363,1

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag
Ackumulerade periodiserade investeringsbidrag
Gatukostnadsersättning
Ackumulerad periodiserad gatukostnadsersättning
Summa förutbetalda intäkter
Summa

4,8
-0,8
89,5
-10,5
83,0
439,5

4,8
-0,6
71,1
-8,6
66,6
470,1

4,8
-0,8
89,5
-10,5
83,0
396,1

4,8
-0,6
71,1
-8,6
66,6
429,7

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

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut (inklusive kortfristig del)
Belopp i mnkr

Koncern 2015

Koncern 2014

Kommun 2015

Kommun 2014

Genomsnittlig ränta
Genomsnittlig räntebindningstid

2,8 %
4,0 år

2,9 %
4,2 år

2,8 %
3,4 år

2,9 %
4,0 år

Lån som förfaller inom
1 år
2-3 år
3-5 år
5 år Summa

100,0
109,5
154,0
93,0
456,5

55,0
109,5
196,0
93,0
453,5

100,0
100,0
140,0
73,1
413,1

50,0
100,0
190,0
73,1
413,1

456,5

398,5
55,0

413,0

456,5

453,5

0,1
413,1

363,0
50,0
0,1
413,1

Koncern 2015

Koncern 2014

Kommun 2015

Kommun 2014

100,0
105,4
11,5
16,2
6,8
47,0
22,7
28,1
19,7
2,2
9,9
8,7
378,4

50,0
78,3
11,0
8,2
9,2
45,4
21,3
26,2
14,2
11,0
9,8
10,6
295,3

100,0
105,1
11,5
16,2
6,8
47,0
22,7
28,1
19,0
2,2
9,2
8,7
376,6

50,0
77,9
10,9
8,2
9,2
45,4
21,3
26,2
14,0
11,0
9,4
10,6
294,2

Koncern 2015

Koncern 2014

Kommun 2015

Kommun 2014

540,4
4,8
2,9
-20,6

540,4
4,8
2,9
-20,6

-0,2
-3,7
521,5

556,5
4,9
0,0
-18,9
0,2
0,3
0,1
-1,6
2,8
-3,9
540,4

-0,2
-3,7
521,5

556,5
4,9
0,0
-18,9
0,2
0,3
0,1
-1,6
2,8
-3,9
540,4

92 %

90 %

92 %

90 %

Låneskuld per långivare
Kommuninvest
Banker
Koncernbolag
Summa

Not 19. Kortfristiga skulder
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Belopp i mnkr
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

Not 20. Ansvarsförbindelser, pensionsförpliktelser
Belopp i mnkr
Ingående pensionsförpliktelse
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Årets utbetalningar
Sänkning av diskonteringsräntan
Nyintjänande
Aktualisering
Bromsen
Övrig post
Förändring löneskatt
Utgående pensionsförpliktelse
Aktualiseringsgrad

-0,6
-1,6

-0,6
-1,6

Not 21. Övriga ansvarsförbindelser
Belopp i mnkr

Koncern 2015

Koncern 2014

Kommun 2015

Kommun 2014

231,6
49,9
43,5
11,0
4,1
0,7
0,5
341,4

231,6
49,2
40,5
11,0
4,2

231,6
49,9
43,5
11,0
4,1
0,7
0,5
341,4

231,6
49,2
40,5
11,0
4,2

Vallentunavatten AB
Käppalaförbundet
AB Össebyhus
Roslagsvatten AB
Föreningar
Särskilt anställningsavtal
Förlustansvar för egna hem
Summa

0,7
337,3

0,7
337,3

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 280 kommuner
som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vallentuna kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325,6 miljarder kronor och totala tillgångar till 319,6 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 833,0 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 814,4 miljoner kronor.

Not 22. Operationell leasing
Belopp i mnkr

Kommun 2015

Kommun 2014

Erlagda leasingavgifter för:
maskiner och fordon
lokaler
Summa

0,1
19,0
19,1

0,2
16,9
17,0

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

20,1
50,0
12,2

17,0
51,1
30,1

Not 23. Koncerninterna förhållanden
Belopp i mnkr

Ägd andel

Utdelning
Given

Kommunen
AB Össebyhus
Vallentuna förvaltnings AB
Belopp i mnkr

100 %
100 %
Ägd andel

Kort fordran/skuld

Kostnad

Kund
0,1

0,6
Lån
Mottagare

0,1
100 %
100 %

Intäkt
0,6

0,0

Givare
Kommunen
AB Össebyhus
Vallentuna förvaltnings AB

Försäljning

Mottagen
0,0

Räntor och borgensavgifter
Intäkt
Kostnad
0,1

0,1

Givare

Borgen
Mottagare

43,5
0,1

0,1

Leverantör

43,5

49

R apporter

Driftredovisning
Nämnd

2015

Belopp i mnkr

Budget
netto

intäkt

kostnad

netto

Avvikelse
netto

Kommunstyrelse

152,2

255,6

402,6

147,0

5,2

138,5

Barn- och ungdomsnämnd

139,1

475,1

607,6

132,4

6,6

129,5

Skolpeng

561,2

75,5

632,5

557,0

4,2

533,5

Utbildningsnämnd

29,2

39,0

68,2

29,1

0,0

28,6

Gymnasieskolpeng

123,6

3,8

124,4

120,6

3,0

122,0

Socialnämnd

443,1

104,0

532,0

428,1

15,0

416,1

Fritidsnämnd

46,3

4,9

51,1

46,1

0,2

43,2

Kulturnämnd

40,5

5,2

45,4

40,2

0,3

38,0

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

10,2

12,7

22,7

9,9

0,3

9,2

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

2,4

0,6

3,0

2,4

0,0

2,4

1 547,8

976,5

2 489,4

1 512,9

34,9

1 461,0

-96,8

-92,1

-92,1

-4,6

-88,2

-226,4

-215,3

-215,3

-11,2

-206,9

223,4

216,2

10,2

209,5

226,4

Pensionsutbetalningar

7,2

30,4

Övriga intäkter och kostnader
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2014

Bokslut

2,2

Summa finansieringsenheten
Verksamhetens nettokostnad exkl avskrivningar

30,9

30,9

-0,5

28,5

21,1

-20,0

22,2

-2,3

41,1

-64,2

48,3

-32,0

-80,3

16,1

-59,6

1 483,6

1 024,8

2 457,3

1 432,6

51,0

1 401,4

2014 års resultat har rättats på grund av för låga intäkter med 5,6 miljoner kronor.

Nämndernas budget och prognoser
Nämnd

2015

Avvikelse
Budget 2
mot utfall

Utfall

Budget 1
(KP 2015–2017)

Prognos 1
april

Prognos 2
augusti

Budget 2
(inkl förändring)

147,0

147,5

144,6

150,5

148,1

5,0

5,0

4,2

4,2

Barn- och ungdomsnämnd

132,4

139,1

139,1

135,1

139,1

6,6

Skolpeng

Belopp i mnkr

Kommunstyrelse
Kommunstyrelse oförutsedda kostnader

1,0

557,0

561,2

560,4

558,3

561,2

4,2

Utbildningsnämnd

29,1

29,2

29,2

31,7

29,2

0,0

Gymnasieskolpeng

120,6

123,6

123,6

122,5

123,6

3,0

Socialnämnd

428,1

443,1

439,0

436,2

443,1

15,0

Fritidsnämnd

46,1

46,3

46,3

46,3

46,3

0,2

Kulturnämnd

40,2

40,2

40,2

40,5

40,5

0,3

9,9

10,2

10,3

10,6

10,2

0,3

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
Överförmyndarnämnd
Nämndernas nettokostnader

2,4

2,4

2,6

2,4

2,4

0,0

1 512,9

1 547,8

1 540,2

1 534,0

1 547,8

34,9

Investering
Tabellen visar investeringar per nämnd. Projekt som är större än en miljon kronor specificeras.
2015
Belopp i mnkr

Kommunstyrelsen

Projekt som sträcker sig över flera år

Årets budget

Årets utfall

Total projektbudget

Utfall t.o.m.
år 2015

Beräknad
totalsumma

Klar år

61,0

29,2

61,0

2018

114,3

92,7

Infrastruktur Åby ängar

15,0

24,2

Infrastruktur Haga 3

13,5

20,2

31,4

22,7

31,4

2016

9,9

16,1

37,0

23,7

37,0

2016

Infrastruktur Tingvalla
Dubbelspårutbyggnad etapp 1
Upprustning torgytor, offentliga rum
Trafiksäkerhetsåtgärder
Utbyte kvicksilverbelysning

3,6

7,8

6,0

10,4

6,0

2016

28,3

3,9

50,0

12,4

50,0

2017

4,0

3,1
15,0

5,4

15,0

2016

4,5

5,4

5,5

2015

12,5

2,9

3,0

2,8

PCB-sanering

1,3

2,2

IT-utrustning

3,0

2,1

Energisparåtgärder

Beläggning vägar

1,8

Vattenvårdsåtgärder Vallentunasjön

1,2

1,6

Säker ledningsplats

1,5

1,5

Brandstation

1,4

Infrastruktur Kristineberg

1,3

9,0
2,0

2,0

2,0

2015

185,4

2,9

185,4

2018

11,2

44,6

2017

Barn- och ungdomsnämnd

74,9

32,7

Strix träningsskola

17,4

8,9

44,6

Hagaskolan

3,7

8,6

451,1

9,8

451,1

2020

Eken 4:e avdelning

11,0

4,0

12,0

4,5

5,2

2015

Årliga investeringsanslag

4,0

4,0
100,0

94,5

94,5

2016

12,0

6,2

12,0

2016

20,8

17,5

17,6

2016

Lovisedalsskolan

3,9

Utbildningsnämnd

0,5

0,0

Socialnämnd

2,8

0,3

Verksamhetssystem

1,3

0,0

Årliga investeringsanslag

1,5

0,0

Fritidsnämnd

16,1

7,3

Veda

11,1

5,3

Kulturnämnd

5,0

1,8

Vallentuna Kulturhus, lös inredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Summa

1,1
1,0

0,3

214,7

135,0

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 2015, 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.
Inkomster (+) / utgifter (-) netto i balansräkningen
2015

Vinst (+) / förlust (-)
i resultaträkningen
2015

Årets budget

Årets utfall

Total projektbudget

Utfall t.o.m.
år 2014

Budget

Utfall

Centrala delen av Vallentuna tätort

6,3

6,0

54,4

3,2

3,8

3,9

Förtätning västra Centrum

6,5

6,4

5,1

4,6

3,8

3,9

-0,2

8,4

Belopp i mnkr

Bostadsexploatering

Norra delen av Vallentuna tätort

-34,9

-18,8

35,3

-83,4

Åby ängar

-15,5

-4,2

38,8

-12,4

Haga 3

-13,5

-20,2

10,0

-22,7

Centrala Vallentuna infrastruktur

-2,6

8,4

-87,9

-37,0

Åbyholm

-0,5

-1,5

91,0

-3,6

Södra delen av Vallentuna tätort
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-10,7

-21,6

106,9

-34,5

Nyborg

-0,7

-1,2

41,3

-4,5

Kristineberg

-0,5

-4,0

70,5

-5,6

Tingvalla

-9,9

-16,1

-17,0

-23,7

Lindholmen, Markim-Orkesta, Frösunda

-1,0

0,0

-1,0

0,0

Östra Vallentuna och Kårsta

0,7

-0,8

19,4

-2,8

Industriexploatering

0,2

3,6

-1,5

2,6

Fågelsången
Summa

4,1
-39,4

-31,5

8,4

3,5

4,1
213,5

-114,9

3,8
3,6

15,9

Budgetvärden är tagna ur kommunplan för 2015-2017.						

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt lagen om kommunal
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bland annat innebär att:
• intäkter redovisas när det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt,
• fordringar har tagits upp till de belopp varmed de
beräknas inflyta,

• tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde,
• periodiseringar av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed samt
• värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för
post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde.

Förändrade redovisningsprinciper och 
rättelser av fel
RKR har år 2015 inte publicerat några nya rekommendationer, men reviderat två rekommendationer om pensioner.
Revideringen har inte förändrat redovisningsprinciperna
för Vallentuna kommun.
År 2014 var statsbidragen från Migrationsverket för
lågt redovisade med 5,6 miljoner kronor. Förändringen i
ingående balans har bokförts mot eget kapital och jämförelsetalen för 2014 är justerade.

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

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkning och/eller
i kassaflödesrapport. 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 publicerade
SKL en ny prognos i februari 2016, den innehöll inte någon
förändring jämfört med decemberprognosen.
Övriga generella bidrag innehåller kompensation för
högre arbetsgivaravgifter. Kommunen erhöll ett tillfälligt
statsbidrag på 3,5 miljoner kronor på grund av flyktingsituationen. Bidraget kommer att intäktsföras 2016 då
kommunen får ökade kostnader från början av 2016. Under
2015 fanns inga ökade kostnader som motiverade en annan
periodisering.
Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar
tas upp som förutbetalda intäkter och redovisas bland
långfristiga skulder. De periodiseras över anläggningens
nyttjandeperiod.

Kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för
den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning,
det vill säga lika stora nominella belopp varje år, baserat
på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På
tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs
inga avskrivningar. I kommunen tillämpas normalt avskrivningstiderna 3, 5 och 10 år för maskiner och inventarier
och 20 eller 33 år för byggnader. För byggnader ersätts detta
successivt med komponentavskrivning. Avskrivningen
påbörjas när tillgången tas i bruk. En samlad bedömning av
nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs.
Arbetet med att gå över till komponentavskrivning har
påbörjats. Komponentavskrivning för publika fastigheter
har fortsatt under 2015 med att äldre anläggningar med mer
än fem miljoner kronor i kvarvarande värde har delats upp.
Resultateffekten för 2015 blev 0,4 miljoner kronor i lägre
avskrivningar och 1,8 miljoner kronor i lägre driftskostnader.
Nya verksamhetsfastigheter kommer att delas upp i
komponenter från och med 2016. Därefter påbörjas arbetet
med att dela upp äldre, större och väsentliga investeringar
i komponenter. Några avgränsningar avseende beloppsgränser och kvarvarande nyttjandeperioder är inte gjorda.
Det finns internt upparbetade immateriella tillgångar
för egenutvecklade program. Anskaffningsvärdet var 4,3
miljoner kronor, de är helt avskrivna.

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.
Kommunen tillämpar huvudmetoden så lånekostnader
ingår inte i investeringars anskaffningsvärde.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt den så kallade RIPS07-modellen
(riktlinjer för beräkning av pensionsskuld). För avtal med
samordningsklausul utgår beräkningen från förhållanden
som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt
görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer
att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild
avtalspension redovisas som en avsättning när det är
troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som
inte har lösts ut redovisas som en ansvarsförbindelse.
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Revisionsberättelse

LEVANDE KOLUMTITEL

Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas
verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i AB
Össebyhus, Vallentuna Förvaltnings AB, Roslagsvatten
AB och Vallentunavatten AB även verksamheten i dessa
företag under år 2015.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens
revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit de resultat som redovisas i
bilagan, Revisorernas verksamhetsberättelse för 2015 och
övriga till berättelsen bifogade bilagor.
Vi instämmer i kommunens bedömning att kommunen
lever upp till kommunallagens krav på ekonomi i balans
enligt kommunallagen 8 kap § 5 a-b för räkenskapsåret 2015.
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Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är
upprättad enligt lag, normer och i övrigt god redovisningssed och att räkenskaperna är rättvisande, med
undantag för fel som härrör sig från att kommunen inte
tillämpar komponentavskrivning enligt rekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning. Avvikelsen,
att komponentavskrivning inte tillämpas, innebär att det
finns betydande osäkerheter i redovisningen av materiella
anläggningstillgångar och avskrivningar. Trots detta gör vi
bedömningen att avvikelsen inte påverkar vår bedömning
av räkenskaperna.
Enligt kommunallagen 9 kap § 9 skall revisorerna bedöma
om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
mål som kommunfullmäktige fastställt i syfte att skapa en
god ekonomisk hushållning.

Vår bedömning är att det finansiella mål som kommunfullmäktige beslutat har uppnåtts, vilket också sammanfaller med kommunstyrelsens bedömning.
Vi gör bedömningen, utifrån redovisningen av måluppfyllelsen i årsredovisningen, att det verksamhetsmässiga
resultatet förefaller vara i linje med kommunfullmäktiges
fastställda mål. Vi har noterat vissa förbättringar i målstyrningsmodellen men anser att målsättningen kan
ytterligare förbättras. Vi anser också att analysen av
måluppfyllelsen vad gäller de verksamhetsmässiga målen
i många fall kan utvecklas än mer i syfte att tydliggöra
bedömningen av åtagandet samt i vilken utsträckning
vidtagna åtgärder givit önskad effekt.
Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms ha
varit i stort sett tillräcklig.
Vi tillstyrker att:
• Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna samt
ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
2015 års förvaltning.
• Kommunens årsredovisning godkänns.
Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
• Revisorernas verksamhetsberättelse för år 2015
• De sakkunnigas rapporter i olika granskningar
• Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna
i AB Össebyhus, Vallentuna Förvaltnings AB,
Roslagsvatten AB och Vallentunavatten AB
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