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Antal årsarbetare2
per 1 000 invånare

Skattesats, kr
varav kommunen, kr
Årets resultat, mnkr
årets resultat enligt balanskravet, mnkr

-404

50

29

15

16

årets resultats andel av bruttokostnaden, %

-14,0

2,6

2,6

2,8

1,1

årets resultats andel av skatteintäkter och generella bidrag, %

-19,8

3,1

3,1

3,3

3,1

Nämndernas budgetavvikelse, mnkr

-11

38

35

11

20

nämndernas budgetavvikelse , %

0

2

2

2

0

2 030

1 531

1 433

1 401

1 352

61 183

46 685

44 242

43 837

42 769

302

204

135

93

92

9 109

6 215

4 170

2 895

2 905

-90

55

55

84

78

4

3

Verksamhetens nettokostnader exkl. avskrivningar, mnkr
per invånare, kr
Nettoinvesteringar, mnkr
per invånare, kr
självfinansieringsgrad4, %
Eget kapital, mnkr

692

1 031

980

929

917

per invånare, kr

20 852

31 446

30 271

29 068

29 007

Låneskuld, mnkr
per invånare, kr
Soliditet5, %
inklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden, %
Källa Statistiska centralbyrån.
Definitionen för antal årsarbetare är ny från och med 2017.
Den visar samtliga medarbetare med månadslön oavsett
anställningsform. Värden för åren 2013–2016 har räknats om till 		
den nya definitionen.
3
Budgetavvikelse visar nämndernas budgetavvikelse i relation till 		
verksamhetens kostnader.
4
Självfinansieringsgrad visar årets resultat tillsammans med
avskrivningarna i relation till årets investeringar.
5
Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats 		
med skatteintäkter.
1
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413
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Kommunalrådet
Under året fattades beslut om en ny riktning för
Vallentuna. En riktning som ger förnyad kraft vilket
gör mig oerhört glad och hoppfull inför framtiden.
Det här året har varit mycket utvecklingsinriktat och
framtidsandan inom organisationen är påtaglig. Mod
att gå före – är den viktigaste delen av riktningen,
vilket visar sig genom nya idéer, vägar och lösningar.

Under året som har gått blev vi en av sex finalister till
”Årets kvalitetskommun” och i Länsstyrelsens medborgarundersökning var Vallentuna bästa kommun i länet att
bo och leva i. Förutsättningarna att Vallentuna kan bli en
ännu bättre kommun med hög livskvalitet är mycket goda.
Vallentuna är en fantastisk plats med både närhet till storstaden, naturen och hela världen.
Den trygghet som är lite av Vallentunas signum måste
vi värna om. Det är den som utgör grunden till att vi vågar
förverkliga idéer, drömmar och satsa framåt. Vi arbetar
hårt för att stärka kommunikationerna till, från och inom
Vallentuna. Närhet till universitet och tillväxtregion ger
oss stora fördelar när det gäller att locka hit talanger, innovatörer, kompetens och investeringar.
Under året lyckades vi visa Vallentunas utvecklingspotential för omvärlden, vilket bland annat resulterade i att
Roslagsbanan ska förlängas till Stockholm Central. Genom
vårt ordförandeskap i Arlanda-regionernas samarbete,
2016–2017, har vi också kommit en bra bit framåt i arbetet
med att förlänga Roslagsbanan till Arlanda. Under året
togs första spadtaget för Roslagsbanans nya depå i Molnby.
Därmed har vi, som regionens pulsåder, skapat förutsättningar för att klara ökad turtäthet i framtiden.
Depån i Molnby resulterade också i fantastiska arkeologiska fynd som gjorde Vallentunas rika historia uppenbar,
precis i samma stund som vi möter framtiden. Kommunen
arbetar med en ny översiktsplan med Vallentunas lång-

siktiga fysiska utveckling, med sikte på 2040. Denna ska
bli vår vägvisare och skapa förutsättningar för en hållbar
utveckling och stärkt attraktionskraft.
Den kanske viktigaste utmaningen och en avgörande
del av kommunens attraktionskraft är skolornas kvalitet
och förmåga att ge barn och unga en god utbildning. Vi
arbetar brett och långsiktigt med att göra Vallentuna till
en av landets främsta skolkommuner. Det handlar främst
om undervisningen och innehållet i skolan, men också om
pedagogiska miljöer. Hagaskolan har börjat byggas under
året, vilket är ett stort steg för Vallentuna i den riktningen.
Under 2017 har vi genomfört ett antal möten med
vallentunabor, medarbetare, företagare och föreningsliv
i syfte att ta fram en ny vision. Utgångspunkten har varit
Vallentunas antagna riktning och att vi tillsammans ska
skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer.
Visionen kommer att antas 2018 och då ska mycket fokus
ligga på att omsätta riktning och vision till verksamhetsutveckling med invånarna i fokus.

Parisa Liljestrand
Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd
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Årets händelser
Vallentuna
– mod att gå före

Ny riktning
Kommunfullmäktige har tagit beslut om en ny riktning för
kommunen. Den lägger grunden för kommunens nya vision
och nya översiktsplan samt för styrningen av hela kommunens organisation. Framtidsplanerna för Vallentuna utgår
från att bevara styrkorna och att addera nya värden. I riktningen slås det fast att Vallentuna ska nyttja det strategiska
läget mitt i en av världens mest innovativa tillväxtregioner
– mellan Stockholm, Uppsala och Arlanda.
6

Vallentunas nya riktning i punktform:
• Centralt läge i regionen
• Arlandas betydelse
• Bevara hela Vallentunas olika styrkor
• Locka talanger, kompetens, nytänkande och
investeringar
• Kommunal service i toppklass
• Mod att gå före

Sverigeförhandlingen
Inom ramen för Sverigeförhandlingen har Vallentuna tillsammans med nordostkommunerna Täby och Österåker
samt Stockholms Stad avtalat med stat och landsting om
finansiering och genomförande av en förlängning av
Roslagsbanan till Stockholm Central. Planerad projektstart
är år 2026. Kommunen åtar sig en medfinansiering om
409,2 miljoner kronor liksom ett bostadsåtagande om
5 650 bostäder fram till och med år 2035.

Hagaskolan
Kommunen har börjat bygga Hagaskolan, ett av de största
byggprojekten i Vallentuna kommuns historia. Den nya
skolan ska omfatta både förskola och grundskola, F–9, med
tre parallella klasser. Hagaskolan kommer ha plats för 80
barn i förskolan och drygt 800 elever i grundskolan. Det
ska bli en skola med moderna miljöer, väl anpassade för att

stödja lärandet och skolans pedagogiska arbetssätt. Hagaskolan beräknas vara klar till skolstart höstterminen 2019.

Nöjda vallentunabor
Resultatet från länsstyrelsens senaste medborgarundersökning visar att vallentunaborna är mest nöjda av alla
invånare i Stockholms län. Medborgarundersökningen är
en urvalsundersökning som omfattar 18 000 personer i
åldern 18–85 år inom Stockholms län. Hela 96,2 procent av
vallentunaborna uppger att de är nöjda med livet som
helhet. 96,7 procent trivs med sitt boende och 90,8 procent
upplever sin fritid som meningsfull.

Utegym
Nya utegym i Kårsta och Lindholmen har satt spontant
idrottsutövande i fokus. Träningsredskapen ger möjlighet
att träna alla de större muskelgrupperna i övningar som
knäböj, marklyft, armhävningar, bänkpress, axelpress, dips
och situps. Det finns också ytor för stretching. I Kårsta finns
utegymet i hörnet av Sättratorpsvägen och Backavägen,
invid grusplanen. I Lindholmen finns utegymet väster om
Ekens förskola och norr om grusplanen.

5G-teknik
Under 2018 blir Stockholm först i världen med 5G – den
femte generationens mobilnät. Redan under 2017 har
Vallentuna kommun deltagit i ett samlingsprojekt, 5G i
Norden – vård och omsorg, där modern digital teknik testas
för att utveckla skyddsnät inom äldreomsorgen.
Vallentuna kommun är en av totalt 20 kommuner som
tillsammans med vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje och
företaget Teknikmarknad ingår i ett samlingsprojekt.
Målet är att skapa möjligheter för äldre att på ett självständigt, tryggt och säkert sätt kunna bo kvar i det egna
hemmet.
I projektet testas och utvecklas sensorstyrd teknik i
hemmet hos äldre. Det innebär att rörelsesensorer placeras
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på olika ställen i bostaden. För att få fram en uträkning
över det normala rörelsemönstret, registreras personens
beteende i hemmet under en tidsbestämd period. Beslutet
om att delta i projektet togs i samverkan med det kommunala
pensionärsrådet (KPR) som även hjälpte till att hitta två
frivilliga deltagare.
Genom den nya tekniken ska avvikelser snabbt kunna
upptäckas, som till exempel om personen inte kommer
upp ur sin säng eller har ramlat omkull. Tanken är att skapa
trygghet och att hjälp snabbt ska vara på plats vid akuta
behov. När en avvikelse registreras ska ett larm gå till en
anhörig eller granne, som då kan ta kontakt för att undersöka att allt är bra.

Finalist i Sveriges Kvalitetskommun 2017
Vallentuna kommun blev en av sex finalister till Sveriges
Kvalitetskommun 2017. I första utvärderingen genomfördes Kommunkompassen, där några av kommunens
tjänstemän, fackliga representanter samt politisk ledning
genomgick intervjuer av ett expertteam från Sveriges

Kommuner och Landsting (SKL). Utöver intervjuer
granskade de bland annat kommunens styrdokument.
Vallentuna gick vidare till etapp två i nomineringsprocessen,
tillsammans med fem andra kommuner. Etapp två omfattade en jämförelse av kommunens verksamhetsresultat,
en finansiell analys och en granskning av HME (Hållbart
medarbetarengagemang). Till Sveriges Kvalitetskommun
utses den kommun som lyckats bäst med att utveckla
demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande samt leverera tjänster med hög kvalitet. Den slutliga
vinnaren, Helsingborgs stad, utsågs i november 2017.

Miljöledningssystem
Under året har kommunen infört ett miljöledningssystem
som syftar till att minska kommunens miljöpåverkan.

Förvaltningsberättelse
Ekonomi och ställning
Till följd av Sverigeförhandlingen blev årets resultat negativt med 339,2 miljoner kronor.
Balanskravsresultatet utan Sverigeförhandlingen blev positivt med 5,6 miljoner kronor.
Årets resultat

8

Vallentuna kommuns resultat var -339,2 miljoner kronor
2017. Resultatet var budgeterat till 13,3 miljoner kronor
och utfallet blev 325,5 miljoner kronor sämre. Avvikelsen
bestod till stor del av:
• -409,2 mnkr medfinansiering av Roslagsbanans förlängning till city
• +64,3 mnkr sålda aktier i Elverket Vallentuna AB
• -10,8 mnkr underskott i nämnderna
• +3,6 mnkr skatteintäkter och generella statsbidrag och
utjämning
• +6,3 mnkr räntekostnader
I figur 1 visas resultatet för 2014–2020.
Kommunens avtal inom Sverigeförhandlingen, som
innebär medfinansiering av Roslagsbanans förlängning till
city, medförde en stor negativ påverkan på årets resultat
med 394,0 miljoner kronor. Kostnader för medfinansiering tas det år då avtal tecknas. I avtalet ingår också att en
uppräkning ska göras med konsumentprisindex (KPI),
kostnaden blev 15,2 miljoner kronor. Kostnad för medfinansiering och KPI blev totalt 409,2 miljoner kronor.
Avtalet innebär ett åtagande där kommunen ser till att
5 650 bostäder byggs fram till år 2035. Projektet planeras
starta år 2026 och betalning ska göras under åren 2027–2033.

En avgift ska tas ut vid markförsäljning och i exploateringsavtal för att finansiera avtalet.
Vallentuna kommun har sålt samtliga aktier i Elverket
Vallentuna AB. Aktieförsäljningen påverkade resultatet
positivt med 64,3 miljoner kronor.
Nämndernas resultat blev negativt med 10,8 miljoner
kronor. De största avvikelserna hade kommunstyrelsen och
socialnämnden. Kommunstyrelsen visade ett överskott
på 20,5 miljoner kronor främst beroende på införandet av
en ny redovisningsprincip, så kallad komponentavskrivning. Socialnämndens resultat blev ett underskott med
32,7 miljoner kronor jämfört med budget. Nämnden fick
lägre intäkter från Migrationsverket på grund av ändrade
ersättningsnivåer samt skärpta krav. Kostnadernas största
avvikelser mot budget bestod av konsultstöd inom myndighetsavdelningen, placeringar i olika boenden och familjehem, placeringar enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) samt ekonomiskt bistånd.
Generella statsbidrag för flyktingmottagande och för att
stimulera ökat bostadsbyggande gav ett överskott om 8,8
miljoner kronor. Skatteintäkter och andra bidrag blev 5,1
miljoner kronor lägre än vad kommunen hade budgeterat.
Som en följd av bra ränteläge och lägre upplåning blev
räntekostnaderna 6,3 miljoner kronor lägre än budgeterat.
Figur 2. Balanskravsutredning

Figur 1. Årets resultat, mnkr
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Kommunfullmäktige har beslutat att reglering av det negativa balanskravet
till följd av Sverigeförhandlingen inte kommer att göras på grund av synnerliga skäl, Lag (2012:800) 5b§.

Balanskrav
Kommunallagen ställer krav på att Sveriges kommuner
varje enskilt år ska ha sin ekonomi i balans, det så kallade
balanskravet. Det innebär att kommunens intäkter ska
överstiga kostnaderna. Under perioden 2004 till 2016 har
kommunen redovisat ett resultat som uppfyllt balanskravet
och målet om god ekonomisk hushållning.
Kommunen hade 2017 ett negativt balanskravsresultat
på 403,6 miljoner kronor och uppfyllde därmed inte
balanskravet. Underskottet uppkom på grund av avtalet
om medfinansiering av Roslagsbanans förlängning.
Balanskravsresultatet skulle varit positivt med 5,6 miljoner
kronor utan Sverigeförhandlingen, se figur 2.
Ett negativt balanskrav ska återställas inom tre år, men
Vallentuna kommun åberopade synnerliga skäl för medfinansieringen med 409,2 miljoner kronor. Skälet var att
kommunen hade en så stark finansiell ställning att det var
försvarbart att acceptera ett underskott. Det egna kapitalet
minskade till 691,8 miljoner kronor och soliditeten till 30
procent.

Finansiella mål
Kommunfullmäktige beslutade i kommunplanen för
2017–2019 att det finansiella resultatmålet ska vara ett
årligt positivt resultat enligt balanskravsutredningen.
Vallentuna kommuns bokslut för 2017 visade ett negativt
resultat på 339,2 miljoner kronor enligt balanskravsutredningen. Därmed är det finansiella målet inte uppnått.
Målet skulle dock ha varit uppnått utan kostnaden för
Sverigeförhandlingen.

Skattesatsen i Vallentuna var 19,00 procent. Kommunens skatteintäkter ökade med 64,8 miljoner kronor
jämfört med 2016, en ökning med fyra procent. De senaste
åren har kommunen fått kompensation för snabbt ökande
befolkning, men så blev det inte 2017 eftersom befolkningsökningen mattats av.
Kommunen har fått 7,9 miljoner kronor i generellt statsbidrag för att stimulera ökat byggande och 5,0 miljoner
kronor i flyktingstöd.
Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning
hade ett utfall på 3,6 miljoner kronor bättre än budget.

Pensioner
Vallentuna kommuns pensionsåtaganden redovisas enligt
kommunala redovisningslagens blandmodell, se figur 3.
I beloppen ingår löneskatt med 24,26 procent.
Skulden ökade med sex procent under året till 38,9
miljoner kronor. Den består av den individuella delen av
den avgiftsbestämda pensionen och betalas ut året därpå
till externa förvaltare. Avsättningen ökade med elva
procent under 2017 till 190,7 miljoner kronor. Den består
av en förmånsbestämd ålderspension för höginkomsttagare. Avsättningen beräknas som nuvärdet av framtida
pensionsutbetalningar. Den stora ökningen i år beror på
att fler anställda har fått högre lön och därmed en kompletterande pension.

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

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

Ansvarsförbindelsen redovisas utanför balansräkningen
och kostnaden tas först när utbetalning sker till pensionären. Ansvarsförbindelsen har minskat de senaste åren
eftersom inget nytt intjänande sker. Årets kostnader för
utbetalda pensioner var 32,5 miljoner. Eftersom stora
pensionsavgångar är att vänta de närmaste åren kommer
utbetalningarna att vara fortsatt höga. Den senaste femårsprognosen från kommunens pensionsbolag, KPA Pension,
visas i figur 4.
Enligt fastställt reglemente ska pensionsmedel förvaltas
internt inom kommunens redovisning, det vill säga återlånas. Det innebär att kommunen använder dem i verksamheten utan att ha medel som är finansiellt placerade för
syftet.

Exploatering
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Att exploatera innebär att förnya användningen av mark
och att bygga bostäder, kontor, industrier och gator. När
infrastrukturen är klar tas ersättning ut av byggherrar och
boende, så kallad gatukostnadsersättning. I kapitel rapporter
finns en tabell som visar alla exploateringsområden med
över en miljon kronor i utfall i år.
Inkomster och utgifter inom exploatering syns som en
förändring i balansräkningen. I figur 5 visas de områden där
kommunen haft mest utgifter under 2017. I nya områden
bygger oftast kommunen gatunät och byggherrar bostäder.
Gator som kommunen bygger blir en del av kommunens
investeringar, läs mer i avsnitt investeringar.
Kommunens utgifter översteg inkomsterna med 14,3
miljoner kronor i år. De största projekten var planering
av områdena Kristineberg och Kårsta-Rickeby samt en

Figur 5. Fördelning av årets utgifter i
exploateringsprojekt












100%

våtmarkspark. Kristineberg blir en ny stadsdel som ska växa
fram inom de närmaste 10–15 åren med cirka 1 700–1 800
bostäder. I Kårsta-Rickeby ska en detaljplan tas fram för att
hantera vatten och avlopp, bredda gator och möjliggöra att
fler bostäder kan byggas. Våtmarksparken ska rena vattnet
från Ormstaån innan det släpps ut i Vallentunasjön.

Investeringar
Vallentuna kommun investerade för 302,2 miljoner kronor
under 2017, se figur 7. Utfallet utgjorde 51 procent av
budget. Investeringsbudgeten för 2017 bestod av årets del i
kommunplan 2017–2019 samt överförda medel från 2016.
I kapitel 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.
Några av årets projekt:
• Hagaskolan ska bli en F–9-skola med tre klasser i varje
årskurs samt en förskola för 80 barn. Byggnation pågår
och skolan ska stå klar för verksamhetsstart höstterminen
2019.
• En ny förskola i Åby ängar blev klar i december och
inflyttning sker i januari 2018. Förskolan ska ha fem
avdelningar med plats för 100 barn.
• Underhåll av skolor, förskolor, särskilt boende och
andra fastigheter i kommunen syns numera bland
kommunens investeringar. Det är en effekt av att kommunen infört komponentindelning av sina fastigheter.
När kostnader för fastigheterna redovisas i komponenter
innebär det att delar av underhållet kan fördelas över
flera år. I samband med införandet beslutades om ett
utökat planerat underhåll de närmaste åren. Under året

Figur 6. F ördelning av årets investeringar

Kristineberg, 20 %
Kårsta-Rickeby, 10 %
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Åby ängar, 7 %
Haga 3, 6 %
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Bällsta-Björnboda, 5 %
Okvista, 5 %
Åbyholm, 5 %
Övriga projekt, 19 %








100%

Skolor 52 %
Förskolor 24 %
Infrastruktur 16 %
Fritidsanläggningar 5 %
Vårdboende 1 %
Bostadsrätter 2 %

Gatukostnadsersättningar har minskat värdet för infrastruktur.

har kommunen satsat på säkerhet som lås, larm, brandlarm och belysning samt på yttre underhåll av tak och
fasader.
• I Ormsta byggs en ny förskola, inflyttning planeras till
årsskiftet 2018/2019. Förskolan ska ha fyra avdelningar
med plats för 80 barn.
• Arbetet med att rusta upp Tuna torg för att skapa ett
trivsamt och levande centrum fortsatte. Under 2017
gjordes torgytan mellan Allévägen och Gärdesvägen
klar.
• Under sommaren byttes kylanläggningen i Vallentuna
ishall ut.
Ökningen i finansiella anläggningstillgångar består av en
bostadsrätt som köptes in för 5,5 miljoner kronor.

Likviditet och kapital
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunen ha en
hantering som säkerställer betalningsförmågan på kort
och lång sikt. Finansieringsverksamheten ska arbeta för att
ha bra räntevillkor och en god intern kontroll. Kommunens
upplåning ska ske inom ramen för vad kommunfullmäktige
årligen beslutar om. Några avvikelser från finanspolicyn
har inte gjorts.
Kommunens inriktning är att likvida medel ska vara så
låga som möjligt. Kommunen följer löpande upp och
planerar kreditutnyttjande och upplåning. Under året har
checkkrediten utökats till 110,0 miljoner kronor och ett
avtal tecknats om att inte betala inlåningsavgift på kapital

som understiger 20,0 miljoner kronor. Kommunen hade
vid årsskiftet 51,8 miljoner kronor mindre på banken än
vid förra årsskiftet.
Enligt kommunplanen var lånebehovet 371,9 miljoner
kronor, men skulden ökade bara med 80,0 miljoner kronor
tack vare den utökade checkkrediten, aktieförsäljningen
och lägre investeringsutfall.
Lånen är låsta på olika betalningstider och amorteringsfria. För mer information om lånen, se figur 8 och not 18.

Aktier och räntor
Årets aktieutdelningar blev 2,9 miljoner kronor, en positiv
avvikelse mot budget med 2,6 miljoner kronor. Kommunen
har sålt sitt aktieinnehav i Elverket Vallentuna AB. Vinsten
blev 64,3 miljoner kronor.
Räntekostnaderna på lånen blev lägre än budgeterat med
6,3 miljoner kronor tack vare ett bra ränteläge och lägre
upplåning.
Avtal om Roslagsbanans förlängning ska räknas om med
KPI varje år. För 2017 blev kostnaden 15,2 miljoner kronor.
Sammantaget gav aktier, räntor och omräkning av KPI
en positiv budgetavvikelse med 58,4 miljoner kronor, se
not 6 och 7 i kapitel rapporter.

Figur 7. Investeringar och lån, mnkr

Figur 8. Lånens förfalloår och belopp, mnkr
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Omvärldsanalys

Befolkning och bostadsbyggande

Den svenska ekonomin befinner sig i en högkonjunktur.
SKL bedömer att tillväxten i Sveriges ekonomi kommer att
bli fortsatt hög under 2018. Högkonjunkturen väntas bestå
under 2019 för att sedan avta. Under 2017 ökade Sveriges
tillväxt med 2,7 procent, se figur 9. För 2018 räknar SKL att
tillväxten ska öka med 2,9 procent.
Antalet arbetade timmar väntas inte öka under 2019
vilket medför lägre tillväxt för skatteunderlaget. Det
innebär att Sveriges kommuner riskerar att få lägre intäkter
än vad som krävs för att täcka behoven av skola, vård och
omsorg som en ökande befolkning för med sig.
Under högkonjunkturen har det framför allt varit den
inhemska efterfrågan som har drivit tillväxten medan
tillväxten i omvärlden har varit svag. Den internationella
utvecklingen förväntas öka under kommande år vilket
gynnar den svenska exporten. Däremot avtar den inhemska
efterfrågan något. SKL bedömer att tillväxten i investeringar
under 2019 inte kommer att vara lika hög som tidigare. Det
är framför allt bostadsbyggandet som inte kan växa i
samma takt. Även hushållens och kommunsektorns
konsumtion beräknas öka långsammare än tidigare.
Löneutvecklingen beräknas bli fortsatt dämpad. De
löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga
nivåer och löneglidningen är låg. Det gör att den svenska
inflationen blir måttlig. Riksbanken antas därmed dröja
med att höja styrräntan till oktober 2018. I takt med att
styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som
påverkar hushållens ekonomi.

Under 2017 ökade antalet folkbokförda i Sverige med
125 089 personer och vid årets slut uppgick folkmängden
till 10 120 242 personer. Befolkningen ökade av två anledningar. Fler barn föddes än antal personer som avled, vilket
betyder att Sverige under 2017 hade en naturlig folkökning
på 23 444 personer. Den främsta förklaringen till den stora
folkökningen är att antalet invandrare var fler än antalet
utvandrare. Invandringens andel av folkökningen har ökat.
År 2012 utgjorde invandringen 70 procent av folkökningen
medan ökningen under 2017 var 80 procent.
Källa: SCB.

Figur 10. Antal igångsatta bostadsbyggen
och kommunens folkökning
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Källa: SKL, Budgetförutsättningar för åren 2018–2021, cirkulär 18:5
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Figur 9. Nyckeltal för den svenska ekonomin, SKL 2018-02-15
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Vallentunas befolkning har under den senaste tioårsperioden ökat med 17 procent eller cirka 4 800 nya invånare,
se figur 10. Under 2017 ökade Vallentunas befolkning med
390 invånare och var den 31 december 33 175 invånare.
Befolkningstillväxten för året blev knappt 1,2 procent.
Kommunens mål är en årlig ökning med 2,0 procent.
Kommunen planerar för en fortsatt ökning av befolkningen
och väntas år 2027 ha 40 000 invånare.
Det är många som vill bo i Vallentuna. Efterfrågan på
bostäder gäller alla bostadstyper och bostadsstorlekar.
Under 2017 färdigställdes 224 nya bostäder. Sammanlagt
gav kommunen bygglov till 464 nya bostäder. Flest bostäder
byggstartades i Vallentuna tätort i områdena Åby ängar 1,
Tingvalla och Haga 3. Knappt tio procent byggstartades
utanför detaljplanelagt område, främst på landsbygden.
Vallentunas genomsnittliga planeringstakt de kommande
tio åren är cirka 510 tillkommande bostäder per år. Det
behövs för att säkerställa en önskad utbyggnad om minst
400 bostäder per år inklusive bostadsåtagandet inom
Sverigeförhandlingen. Totalt innehåller kommunens
bostadsbyggnadsprognos cirka 5 000 nya bostäder under
perioden 2018–2027.

Sverigeförhandlingen
Under 2017 ingick Vallentuna, tillsammans med nordostkommunerna Täby och Österåker samt Stockholms stad,
avtal med stat och landsting om finansiering och genomförande av en förlängning av Roslagsbanan till T-Centralen
via Odenplan. Som en del av överenskommelsen har
Vallentuna åtagit sig att tillse att 5 650 nya stationsnära
bostäder byggs fram till år 2035. Under 2017 har 43 bostäder
färdigställts och 431 bostäder har byggstartats inom
antagna detaljplaner, se figur 11. De flesta kommer troligtvis
att bli färdiga under 2019.

Figur 11. Sverigeförhandlingen
Belopp i mnkr
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Utvärdering av ekonomisk ställning

Resultat

Vallentuna kommun har låtit KommunForskning i Västsverige (KFi) ta fram en finansiell profil för kommunen.
Rapporten jämför Vallentuna kommuns finansiella nyckeltal med Stockholms läns kommuner under 2014–2016.
I rapporten konstateras bland annat att Vallentuna har
ett starkt finansiellt läge, men att kommunen bör behålla
sin resultatnivå och soliditet för att kunna möta förväntade
framtida utmaningar, se nedan.
I det här kapitlet görs en utvärdering av den ekonomiska
ställningen för Vallentuna kommun. Analysen visar på
ekonomiska möjligheter och risker.
Värden i texten finns antingen återgivna i figur 12–16
eller i kapitel nyckeltal. Till hjälp finns en kassaflödesanalys
över fem år på nästa uppslag. Värden och slutsatser för
2014–2016 är delvis hämtade ur KFi:s rapport.
Kommunens mål för god ekonomisk hushållning är att
verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. En sund
ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den
politiska visionen och möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar.
De kommuner som har starkast finansiella handlingsutrymme har goda förutsättningar att anpassa sig till
framtiden utan skattehöjningar och alltför omfattande
neddragningar i verksamheten.

Ett sätt att mäta och jämföra ekonomisk hushållning är
årets resultat i förhållande till bruttokostnaden, se figur
12. Resultatet bör ligga mellan 2,5–3 procent över en längre
tidsperiod för kommuner med Vallentunas investeringstakt, enligt KFi. År 2014 var värdet 1,1 procent, men ökade
under de följande åren till 2,8 respektive 2,6 procent av
bruttokostnaden.
Årets resultat i förhållande till bruttokostnaden blev
-14 procent. Värdet för 2017 utan avtalet om Roslagsbanans
förlängning skulle varit 2,9 procent av bruttokostnaden,
vilket är i linje med tidigare år.
Vallentuna uppvisade en svagare resultatutveckling
mellan 2014 och 2016 jämfört med snittet av kommuner
i länet. I kommunplan 2018–2020 har kommunen räknat
med ett resultat i förhållande till bruttokostnaden på cirka
en procent, se figur 12.
Ett annat vanligt mått är att mäta årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Vallentuna kommun har gått från 3,3 procent 2015 till 3,1 procent
2016 och 4,2 procent 2017. Även här är värdet beräknat
utan avtalet om Roslagsbanans förlängning för år 2017.
Den största delen i det positiva resultatet är reavinsten vid
försäljning av aktier. Kommunen budgeterar inte realisationsvinster eller försäljning av tomter varför resultatet

Under året har KommunForskning i Västsverige (KFi) analyserat Stockholms läns kommuner och dess finansiella
profiler. Analysen baseras på åren 2014–2016. KFi skriver att ”Vallentuna har ett starkt finansiellt läge. Resultatnivån
bör dock ligga runt 2,5–3,0 procent i förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade framtida
utmaningar. En god resultatnivå kommer leda till en bibehållen soliditet, vilket är viktigt för framtiden. Det är viktigt att
kommunen behåller sitt finansiella utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar.
Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. För många
kommuner innebär det att intäkterna från skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. Det kommer i så fall behövas
skattehöjningar för att finansiera kommunernas verksamheter framöver. Detta bör inte vara aktuellt för Vallentuna
om kommunen bedriver en fortsatt god ekonomistyrning med fokus att stärka resultatnivån de kommande åren”.

blir högre om dessa händelser blir av. I kommunplanen för
2018 beräknas värdet sjunka till 1,3 procent.
I kommunplan för åren 2018–2020 konstateras att
kommunens mål om att intäkter varje år måste överstiga
kostnaderna inte är tillräckligt för att på lång sikt uppnå
kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Det
innebär att kommunen kommande år behöver budgetera
ett högre resultat.
För att visa hur olika händelser skulle kunna påverka
ekonomin redovisas en känslighetsanalys i figur 13. Känslighetsanalysen innehåller händelser som kan påverkas av
både kommunens beslut eller beslut i omvärlden.

Budget- och prognosföljsamhet
Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella
kontroll. Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll som
möjligt. En budgetavvikelse på plus eller minus en procent
utgör normalt inga större problem, utan det är stora
negativa budgetavvikelser per nämnd som bör undvikas.
Kommunens värden var 0,3 procent år 2014 och ökade
åren 2015–2016 till två procent. För 2017 blev värdet -0,4
procent. Avvikelsen i procent är liten men består av två

stora avvikelser. Socialnämnden gjorde ett stort underskott
på 32,7 miljoner kronor. En särskild granskning genomfördes för att säkerställa att resultatet var rätt och att inga
oegentligheter hade skett. Av granskningen framgick varför
kostnaderna hade ökat. I rapporten lämnades förslag på
åtgärder för att klara ekonomin framöver samt hur nämnden ska kunna göra säkrare prognoser. Kommunstyrelsen
gjorde ett överskott på 20,5 miljoner kronor eftersom
komponentavskrivning infördes efter att budgeten
gjordes. Den nya redovisningsprincipen gav en positiv
resultateffekt med 16,2 miljoner kronor.
Under året gjorde kommunen prognoser varannan
månad. Socialnämnden har lämnat prognoser på ett ökat
underskott hela året. Per augusti räknade kommunstyrelsen,
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden med försämrade prognoser för 2017. De åtgärder nämnderna satte in
gav önskad effekt och alla förutom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden nådde budget vid årets slut.
I kapitel driftredovisning finns mer att läsa om varje
nämnds avvikelse och i kapitel rapporter visas nämndernas
budget- och prognosvärden per prognostillfälle.

Figur 12. Årets resultat i förhållande till bruttokostnader, %
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Soliditet

Självfinansiering

Soliditeten beskriver kommunens finansiella handlingsutrymme på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna som
har finansierats med skatteintäkter, se figur 14. Om soliditeten är hög är skuldsättningen låg och tvärtom. Vid utgången
av år 2017 var soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen 30
procent, det är en sänkning med 19 procent jämfört med förra
årsskiftet. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ger
en bättre bild av kommunens totala långsiktiga finansiella
handlingsutrymme. För 2017 var den nio procent, en minskning med 16 procent jämfört med förra årsskiftet. Den största
delen berodde på avtalet om Roslagsbanans förlängning som
minskade soliditeten med 18 procent.
Kommunens soliditet var högre än snittet för länet under
2014–2016, men hade en svagare ökning. När soliditeten
sjunker minskar det framtida finansiella handlingsutrymmet. De närmaste åren väntas den minska ytterligare till följd
av att investeringarna delvis behöver finansieras med lån.
Enligt kommunplan 2018–2020 räknar kommunen med att
öka lånen med i snitt 190,0 miljoner kronor per år. I kassaflödesanalysen på nästa sida visas lånens utveckling över tid.
Vid utgången av år 2020 väntas soliditeten vara 20 procent
exklusive ansvarsförbindelsen. I kommunplan 2018–2020
konstateras att soliditeten därefter successivt ska förbättras.
Det är, enligt KFi, viktigt för framtiden att Vallentuna kommun har en soliditet i nivå med 2016 års värde. I kommande
års kommunplan är det nödvändigt att utveckla arbetet med
att stärka soliditeten.

Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investeringarna som kommunen finansierar med egna medel. Årets
resultat tillsammans med avskrivningarna ställs i relation
till årets investeringar. Allt över 100 procent kan användas
till att amortera skulder såväl som att stärka likviditeteten
eller bådadera. För att uppnå god ekonomisk hushållning
bör en tillräckligt stor andel av skatteintäkterna återstå för
att kunna finansiera årets investeringar.
Under 2017 har självfinansieringsgraden sjunkit till -90
procent från 55 procent året innan, se figur 15. Det beror
på det stora minusresultatet. Utan avtalet om Roslagsbanans förlängning skulle självfinansieringsgraden varit
45 procent. Även det är en minskning eftersom kommunen har lånat 80 miljoner kronor till årets investeringar.
Åren 2014–2016 var investeringsvolymen betydligt lägre
än 2017, vilket delvis förklarar den höga självfinansieringsgraden. Investeringarna för åren 2014–2018 visas i figur 16.
Kommunen planerar att ha en hög investeringstakt de
kommande åren, se figur 7. Självfinansieringsgraden väntas
sjunka till 27 procent år 2020. För många kommuner krävs
en god självfinansieringsgrad av investeringarna, så att
inte skulderna ökar mer inför framtiden och därigenom
minskar framtida skattebetalares konsumtionsutrymme.
Kommunen har en låg skuld per invånare, 15 650 kronor,
jämfört med Stockholms läns 39 164 kronor per invånare
år 2016.
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 därför främst i nya förskolor och skolor. Under den

Figur 14. Utveckling av soliditeten, %

Figur 15. Självfinansieringsgrad av investeringar, %
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kommande femårsperioden byggs det bland annat i Haga,
Ormsta, Karby/Brottby och Kristineberg. Fler invånare
kräver också att kommunen möjliggör för nya bostadsområden och tillhörande gator och nät för vatten och avlopp.
Dessa investeringar påverkar självfinansieringsgraden,
men eftersom kommunen räknar med att ta in ersättning
från byggherrar och boende påverkas inte lånebehovet.
Ytterligare ett sätt att finansiera dessa investeringar är
försäljning av tomter i exploateringsområden.
Vallentuna kommun redovisade en lägre investeringsvolym än genomsnittet i länet för åren 2014–2016, men
länet hade en högre investeringsvolym än övriga landet.

Skattesats
Vallentunas skattesats 2017 var 19:00 kronor. Det var tolv
öre lägre än genomsnittet bland kommunerna i Stockholms län. Att kommunen har en låg skattesats innebär att
det finns utrymme att höja skatten. En höjning av skattesatsen med 10 öre skulle ge skatteintäkter med 8,2 miljoner
kronor, se känslighetsanalysen i figur 13.

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

Avsättning
Avtalet om Sverigeförhandlingen är undertecknat. Det
är en överenskommelse mellan staten, landstinget och
Vallentuna kommun om förlängning av Roslagsbanan.
Vallentuna ska betala 394 miljoner kronor, som räknas upp
med KPI, samt tillse att 5 650 bostäder byggs fram till år
2035. Planerad projektstart är år 2026. Betalning ska göras
under åren 2027–2033. En avgift ska tas ut vid markförsäljningar och i exploateringsavtal för att finansiera avtalet.

Övriga ansvarsförbindelser
Koncernföretag och kommunala uppdragsföretag får borgen
för investeringar de gör som ryms inom kommunens
ansvarsområde. Därför bedöms risken för borgensinfriande som liten. Under året har kommunen tagit beslut om
utökad borgen med 29 miljoner kronor till Vallentunavatten AB och åtagandet i Käppalaförbundet ökade med
12,6 miljoner kronor. Totala borgensåtaganden uppgick till
296,3 miljoner kronor.
Vallentuna kommun är medlem i Kommuninvest och
har ett borgensansvar som värderades till 805,4 miljoner
kronor.
Upplands Väsby och Vallentuna har ett avtal med
Vägverket om medfinansiering av väg 268. Avtalet på 90,0
miljoner kronor innehåller ingen fördelning om kommunens andel.

Figur 16. Kassaflödesanalys för kommunen över fem år
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Kassaflöde från den löpande verksamheten

utfall 2014

utfall 2015

utfall 2016

utfall 2017

budget 2018

98,3

110,0

74,0

107,7

108,5

-92,6

-135,0

-203,8

-302,2

-414,8

5,2

18,4

44,9

3,0

29,9
0,0

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Gatukostnadsersättning till materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

5,2

19,5

0,2

0,1

Försäljning av tomter inom exploatering

5,8

15,5

15,7

0,0

0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar

-2,1

-25,2

-36,9

-5,1

0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

2,2

0,0

64,8

0,0

-78,4

-104,6

-179,9

-239,5

-384,9

40,0

50,0

200,0

330,0

276,4

-25,0

-50,0

-100,0

-250,0

0,0

0,0

0,0

-7,8

0,0

0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

15,0

0,0

92,2

80,0

276,4

Årets kassaflöde

34,9

5,4

-13,7

-51,8

0,0

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

Budgetvärden enligt kommunplan 2018–2020.

17

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 1 694,9 miljoner kronor. Det är en ökning med
114,9 miljoner kronor eller 7,3 procent jämfört med 2016.
Sett över en tidsperiod på sex år (2012–2017) är 2017 års
nettokostnadsökning betydligt högre än tidigare. Nämndernas intäkter uppgick till 1 278,8 miljoner kronor och
kostnaderna till 2 973,6 miljoner kronor. Nämnderna redovisade en negativ avvikelse mot budget med 10,8 miljoner
kronor.
Intäkter och kostnader som inte hör till någon nämnd
bokförs centralt hos finansieringsenheten.
Tabeller med nämndernas driftredovisning, budget och
prognoser finns i kapitel rapporter.

Nämndernas nettokostnader och budgetavvikelser
Nämnderna redovisade tillsammans ett underskott om
10,8 miljoner kronor jämfört med budget. I kommunstyrelsens budget ingick medel för oförutsedda utgifter på
5,0 miljoner kronor. Kommunstyrelsen tog beslut om att
överföra 1,0 miljoner kronor till staben inom kommunledningskontoret för att täcka kostnader för bevakning.
Kommunfullmäktige beslutade även att bevilja barn- och
ungdomsnämnden 2,0 miljoner kronor för att täcka kostnader för en juridisk dom.
• Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 20,5 miljoner kronor. Överskottet berodde till största delen på
förändrad redovisningsprincip där komponentavskrivningar gav ett överskott på 16,1 miljoner kronor. Den
kvarvarande budgeten för oförutsedda utgifter om 2,0
miljoner utnyttjades inte.
• Barn- och ungdomsnämnden inklusive skolpeng redovisade ett överskott på 6,8 miljoner kronor. Överskottet
kom till stor del från skolpengen där ett överskott på
6,2 miljoner kronor berodde på ett lägre antal elever än
beräknat.
• Utbildningsnämnden inklusive gymnasieskolpeng
redovisade ett underskott på 6,0 miljoner kronor.
Kunskapscentrum Nordost (KCNO) fick högre statsbidrag och lämnade ett överskott på 2,9 miljoner kronor.
Vallentuna gymnasium lämnade ett underskott på 2,0
miljoner kronor. Gymnasieskolpengen redovisade ett
underskott på 6,0 miljoner kronor, vilket berodde på att
det faktiska antalet elever var fler än beräknat.

• Socialnämnden visade ett underskott på 32,7 miljoner
kronor. Nämnden fick lägre intäkter från Migrationsverket på grund av ändrade ersättningsnivåer samt
skärpta krav. Kostnadernas största avvikelser mot
budget bestod av konsultstöd inom myndighetsavdelningen, placeringar i olika boenden och familjehem,
LSS-placeringar samt ekonomiskt bistånd.
• Fritidsnämnden bidrog med ett överskott på 1,1 miljoner kronor främst beroende på lägre personal- och
lokalkostnader.
• Kulturnämnden visade en budget i balans.
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden visade ett
underskott på 0,6 miljoner kronor, vilket till största
delen berodde på höga konsultkostnader för handläggning av bygglov.
• Överförmyndarnämnden redovisade ett överskott
på 0,1 miljoner kronor. Vallentunas kostnad för den
gemensamma administrationen vid Täbykansliet blev
lägre än budgeterad. Även intäkterna från Migrationsverket blev lägre än budgeterade.

Verksamhetens intäkter
Kommunens största intäkter är skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning. De ingår inte i driftredovisningen, läs istället om dem i avsnitt skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning på sidan 9.
Verksamhetens intäkter var 395,5 miljoner kronor, se
figur 17. Det var en minskning med 33,0 miljoner kronor
eller åtta procent jämfört med förra året.
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 5,8 miljoner kronor från 90,1 miljoner
kronor förra året.
Bidragen minskade med 26,2 miljoner kronor varav den
största minskningen var för ensamkommande flyktingbarn.

Figur 17. Verksamhetens intäkter
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Verksamhetens kostnader
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En kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner
som individ- och familjeomsorg, omsorg om äldre och
personer med funktionsnedsättning, för-, grund- och
gymnasieskola, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och avfallshantering, vatten och
avlopp, räddningstjänst, civilt försvar, biblioteksverksamhet och förutsättningar för bostadsbyggande. Kommuner
kan även fatta beslut om frivilliga verksamheter som fritid,
kultur, energi, sysselsättning och näringslivsutveckling.
Verksamhetens kostnader var 2 031,3 miljoner kronor
utan avtalet om Roslagsbanans förlängning. De ökade med
72,1 miljoner kronor eller fyra procent jämfört med förra
året. Vallentuna kommuns kostnader fördelade per verksamhet visas i figur 18.
Kostnaden för pedagogisk verksamhet samt vård och
omsorg stod för 73 procent av kostnaderna. Båda verksamhetsområdena påverkas till stor del av befolkningsförändringar. Kostnaden för pedagogisk verksamhet ökade med
sex procent eller 51,4 miljoner kronor. Störst ökning fanns
inom grundskola med 34,3 miljoner kronor.
Området vård och omsorg ökade med 57,3 miljoner
kronor samtidigt som särskilt riktade insatser minskade
med 32,8 miljoner kronor. Minskningen förklaras av att
flyktingmottagande efter de första två åren flyttas till vård
och omsorg. Ökningen inom vård och omsorg för äldre
och personer med funktionsnedsättning var 32,3 miljoner
kronor och 24,7 miljoner kronor inom individ- och familjeomsorgen.
Ett annat sätt att visa hur kostnaderna har fördelat sig är
att dela upp dem per kostnadsgrupp, se figur 19. Personalen
utgjorde kommunens enskilt största kostnad med 959,8

Figur 18. Kostnader fördelade per verksamhet
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Figuren visas utan avtalet om Roslagsbanans förlängning.

miljoner kronor. Kostnaden ökade med 46,2 miljoner
kronor jämfört med förra året, en ökning med fem procent.
Ökningen bestod till största delen av högre löner, men även
av att kommunen anställde fler medarbetare. Läs mer i
kapitel personalberättelse.
Den näst största kostnadsposten utgjordes av köpt
huvudverksamhet, kommunal verksamhet som utförs
i extern regi. Huvudverksamhet består av omsorgs- och
utbildningsplatser, räddningstjänst, avfallshantering,
vägdrift, halkbekämpning, parkdrift och drift av sim- och
sporthallar. Kommunen köpte huvudverksamhet för 722,2
miljoner kronor, en ökning med 28,8 miljoner kronor jämfört med 2016. Ökningen bestod till största delen av köpta
utbildningsplatser.

Verksamhet i extern regi
I Vallentuna kommun drivs en stor del av verksamheten
i extern regi. Det är ett politiskt ställningstagande för att
främja mångfald och valfrihet. Generellt gäller att kommunen har det övergripande ansvaret för verksamheten
även om själva utförandet ligger utanför kommunens
organisation. Det gäller både uppföljning av innehåll och
finansiering. Undantaget är tillsynsansvaret för grundskola
och gymnasieskola som ligger hos Skolinspektionen. Av
kommunens kostnader utgjorde 36 procent, motsvarande
722,2 miljoner kronor, betalning för huvudverksamhet
utförd i extern regi. Jämfört med genomsnittet för Sveriges
kommuner, där verksamhet i extern regi 2016 utgjorde 18
procent av kostnaderna, är Vallentunas andel betydligt
högre. Olika delar av kommunens verksamheter har olika
stor andel i extern regi. Högst andel finns inom avfallshantering samt särskilt riktade insatser, se figur 20.

Figur 19. Uppdelning per kostnadsgrupp
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Figuren visas utan avtalet om Roslagsbanans förlängning.

Den del av den politiska verksamheten som utförs i
extern regi är det gemensamma överförmyndarkansliet i
Täby kommun.
Verksamhet inom infrastruktur, skydd med mera som
utförs i extern regi uppgick till 38,2 miljoner kronor, se
figur 21. Flera olika entreprenörer står för parkskötsel och
vägdrift.
Av barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter
drivs en stor del av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i fristående regi och finansieras genom ett skolpengssystem. Det är mest vanligt inom förskola och gymnasieskola. 70 procent av förskoleverksamheten bedrevs
i extern regi medan 72 procent av gymnasieutbildningen
köptes av andra kommuner eller friskolor, se figur 22.
För att säkra att de fristående förskolorna uppfyller de
kvalitetskrav som kommunen ställer gör barn- och ungdomsförvaltningen regelbundna tillsynsbesök.

De fristående förskolorna lämnar årligen en 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
KCNO som ligger i Täby och är gemensam för Danderyd,
Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.
Socialförvaltningens verksamheter bedrevs till 34 procent
i extern regi, se figur 20. Inom hemtjänsten har individen
rätt att välja utförare. Individ- och familjeomsorg hade 29
procent av verksamheten i extern regi, en ökning med sju
procentenheter jämfört med 2016. För äldre och personer
med funktionsnedsättning var andelen köpt verksamhet
35 procent. De särskilda boenden för äldre som finns
bedrevs till 42 procent av externa utförare, se figur 23.

Figur 20. Andel av huvudverksamhet i extern regi, %
Procent
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Inom området LSS bodde 40 procent i boenden som
bedrevs i extern regi, se figur 22.
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 59
procent i extern regi, se figur 20. Särskilt riktade insatser
utgörs främst av boenden för ensamkommande flyktingbarn.
Avfallshantering hade 49 procent av verksamheten i
extern regi, se figur 20. Hela vatten- och avloppsverksamheten utförs av Roslagsvatten AB som kommunen är
delägare i.

Internkontroll
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Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas
effektivt och säkert. Målet med internkontrollen är att ha
ordning och reda på kommunens processer och rutiner.
I början av 2017 antog varje nämnd en internkontrollplan
som angav vad som skulle granskas under året. Uppföljning av internkontrollen har genomförts och omfattade
bland annat följande områden:
• bakgrundskontroller vid rekrytering,
• debitering av bygglovsavgifter samt
• inköp utanför upphandlat avtal.
Kommunstyrelsens bedömning är att internkontrollen
inom de olika verksamhetsområdena är god och kommunens interna kontrollsystem upplevs fungera bra. Där brister har konstaterats har åtgärder vidtagits. Kommunen har
under 2017 utvecklat arbetet med internkontroll i syfte att
på ett tydligare sätt åskådliggöra processer och dess riskområden. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2018.
Vallentuna kommuns förtroendevalda revisorer har granskat och lämnat rapporter inom områden som exempelvis:
exploateringsverksamheten, kommunens krisberedskap
samt kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering.
Kommunen svarar på revisionsrapporterna enligt de
regler som kommunfullmäktige har fastställt och använder rapporterna som underlag i förbättringsarbetet. Under
2017 har kommunen till exempel gett svar på granskning
om kommunens beredskap gällande etik, korruption och
oegentligheter. Där beskrivs bland annat att kommunen
arbetar med att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt
att ett obligatoriskt introduktionsprogram för chefer omfattande frågor om etik, korruption och oegentligheter, togs
fram och genomfördes under 2017.

Figur 22. Andel extern regi inom pedagogisk verksamhet
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Personalberättelse
Vallentuna kommun växer och utvecklas. Kommunens
medarbetare har ett viktigt gemensamt uppdrag – att ge alla
medborgare och företag bästa möjliga service och bemötande.
Med ambition att vara en kommun i framkant är det avgörande
att lyckas säkra kompetensförsörjningen.
När omvärlden förändras måste verksamheterna kunna
anpassa sig genom att balansera långsiktighet och kontinuitet
med kreativitet och nytänkande. Det goda ledarskapet och
medarbetarskapet måste därför kontinuerligt utvecklas och
underhållas. All verksamhet vilar på kommunens värdegrund och ska präglas av kvalitet och kundfokus utifrån
engagemang, allas lika värde och utveckling.

Kommunen som arbetsgivare
Rekrytering

24

Kommunen fortsätter att aktivt använda olika sociala medier
i arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket, framför allt
vid rekrytering. Kanalerna används både för att publicera
annonser om lediga jobb och för att aktivt söka upp potentiella kandidater och tipsa om lediga tjänster. Kommunen har
genom det här arbetssättet lyckats attrahera kandidater till
lediga tjänster och kunnat säkra rätt kompetens till verksamheten på ett helt nytt sätt än tidigare.
Kommunen arbetar aktivt på flera plan för att vara en
attraktiv arbetsgivare. Arbetet med att aktivt synas i
olika sociala medier och där lyfta fram kommunens olika
verksamheter har varit mycket framgångsrikt. Arbetssättet
har lett till att andra kommuner och arbetsgivare inom
offentlig sektor hört av sig och vill ta del av kommunens
framgångsrika arbete.
Karriärföretagen utsåg i början av året Vallentuna kommun till en certifierad arbetsgivare och i maj fick kommunens
ansvarige HR-konsult utmärkelsen Årets rekryterare på
mötesplatsen Rekrytering och Validering 2017. Utmärkelsen
har lett till att kommunens arbete med strategisk kompetensförsörjning uppmärksammats ytterligare och pristagaren
har fått tillfälle att medverka i olika podcasts, inbjudits till
paneldebatter samt har hållit föreläsningar om hur kommunen arbetar för att attrahera och behålla rätt kompetens.

Strategisk kompetensförsörjning
Ett stort antal aktiviteter utifrån kommunens modell för
strategisk kompetensförsörjning har genomförts under året.
Bland annat har ett nytt introduktionsprogram för chefer
startats i maj. Under våren har också ett arbetsgivarerbjudande (EVP, Employer Value Proposition) tagits fram. Erbjudandet bygger på det som har framkommit under intervjuer med

ett antal medarbetare på frågor om varför de har valt att arbeta
i Vallentuna kommun och vad de särskilt värdesätter. Under
hösten har ett arbete med att införa och förankra arbetsgivarerbjudandet i hela organisationen påbörjats. En plan med
aktiviteter i syfte att ytterligare stärka kommunens arbetsgivarvarumärke har också tagits fram.
Arbetsgivarerbjudandet avseende förmåner i anställningen
har utökats från och med januari 2017. En möjlighet för
anställda att löneväxla till pension erbjuds, liksom gratis pensionsrådgivning. En ny friskvårdsportal har införts för enklare hantering av friskvårdsbidrag. Under hösten har lokala
kollektivavtal med möjlighet för anställda att semesterväxla
till fler semesterdagar tecknats med flera fackliga organisationer. De nya reglerna börjar gälla från och med januari 2018.

Kompetens- och ledarutveckling
Kommunens anställda har goda möjligheter att utvecklas
för att klara nya krav. Utöver individuella utvecklingsplaner
erbjuder kommunen ett varierat och stort kursutbud och ett
årligt ledarutvecklingsprogram.

Arbetsmiljö, likabehandling och mångfald
Förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete
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. Ett fokusområde
under året har varit att vända den ogynnsamma trenden med
ökande ohälsotal. Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår
kontinuerligt i verksamheterna och medarbetare kan aktivt
bidra till förbättringar och det förebyggande arbetsmiljöarbetet genom att bland annat dela med sig av riskobservationer,
tillbud och olyckor på arbetsplatserna via ett incidentrapporteringssystem. Det löpande arbetet med att främja och
förebygga sker i nära samarbete med företagshälsovården,
till exempel genom seminarium och utbildningar för såväl
chefer, medarbetare som skyddsombud.

Likabehandling och mångfald
Utifrån de nya kraven i diskrimineringslagen som gäller från
2017 har kommunen utvecklat ett systematiskt arbetssätt
med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och

för att främja likabehandling och mångfald. Arbetssättet är
integrerat med det systematiska arbetsmiljöarbetet. En större
utbildningssatsning inom området mångfald och inkludering genomfördes under året. Samtliga chefer har också
erbjudits ett stort utbud av utbildningar i arbetsmiljö- och
rehabiliteringsfrågor. Under året har ett särskilt fokus varit på
kommungemensamma arbetsmiljömål gällande hantering
av arbetsbelastning och rutiner för hantering av trakasserier.
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. Under året har ett omfattande arbete med att göra
en förnyad arbetsvärdering avslutats, som grund för det
fortsatta lokala lönebildningsarbetet. En lönekartläggning
baserad på 2017 års löner har genomförts.

Medarbetarundersökning
Under hösten har en kortare medarbetarundersökning
genomförts. Den är baserad på de av SKL:s framtagna
frågor som mäter Hållbart medarbetarengagemang (HME).
Undersökningens frågor utgår från områdena motivation,
styrning och ledarskap. Mätningen visar att medarbetarna
överlag trivs med sin arbetssituation och sina chefer. Mätningen har tidigare genomförts vartannat år, men från 2017
kommer den att genomföras varje år.

Personalomsättning
Personalomsättningen i hela kommunen har minskat
jämfört med föregående år och uppgick till 15,3 procent
2017, jämfört med 16,6 procent 2016. Omsättningen är dock
fortsatt hög inom vissa sektorer, främst inom socialtjänsten, vissa lärargrupper och inom samhällsbyggnad.

Åldersstruktur och pensionsavgångar
Genomsnittsåldern för kommunens månadsavlönade
medarbetare 2017 var 45 år. Enligt pensionsavtalet kan en
anställd gå i pension mellan 61 och 67 år. Vanligast är fortfarande att gå i pension vid 65 år. Under året gick 33 anställda i
pension vilket var elva färre än 2016.

Personalkostnader och lönebildning
Personalkostnaderna uppgick till 959,8 miljoner kronor
fördelade enligt figur 26. Jämfört med föregående år är det
en kostnadsökning på drygt sex procent. En löneöversyn
har genomförts under året med ett genomsnittligt löneökningsutfall på 3,57 procent, baserat på alla tillsvidareanställdas löner. De ökade lönekostnaderna utöver utfallet i årets
löneöversyn beror dels på en fortsatt relativt hög personalomsättning med högre ingångslöner för nyrekryteringar
och en viss ökning i antal årsanställda.

Ohälsotal
Ohälsotalen har sjunkit relaterat till föregående år, se
figur 24. Andelen långtidssjukskrivna (mer än 60 dagar)
utgjorde 44,9 procent av den totala sjukfrånvaron, medan
31 procent av kommunens tillsvidareanställda inte hade
någon sjukfrånvaro alls.

Figur 25. Fördelning av tillsvidareanställda per
förvaltning




Medarbetarna i siffror



Den 31 december 2017 hade kommunen 1 848 månadsavlönade medarbetare varav 1 619 var tillsvidareanställda.
Antalet årsarbetande månadsavlönade medarbetare var
1 713. Av dessa var 77 procent kvinnor och 23 procent män.





Kommunledningskontoret 6 %
Samhällsbyggnadsförvaltningen 8 %
Barn- och ungdomsförvaltningen 51 %
Socialförvaltningen 30 %
Kulturförvaltningen 2 %
Fritidsförvaltningen 3 %

Figur 24. Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden
2017

2016

2015

Kvinnor

Kön

7,4

8,2

8,0

Män

4,2

4,5

4,0

Totalt

6,6

7,3

7,1

2017

2016

2015

29 år och yngre

5,1

4,3

5,5

Löner

30–49 år

6,6

7,4

7,3

Pensioner

70,3

71,5

50 år och äldre

7,2

8,2

7,3

Sociala avgifter

223,6

207,8

44,9

53,8

50,1

Summa personalkostnader

959,8

903,3

Åldersgrupp

Långtidsfrånvaro

Figur 26. Personalkostnader
Belopp i mnkr

2017

2016

665,9

624,1
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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 samt 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 fem
strategiska inriktningar:
• Här växer människor och företag
• Bästa kommunen att bo och leva i
• Fler och växande vallentunaföretag
• Närmare till allt
• God ekonomisk hushållning

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

Kommunens mål
De kommungemensamma målen för 2017 var formulerade
som strävansmål som verksamheterna ska uppnå på längre
sikt. Kommunen har bedömt måluppfyllelsen på ett strukturerat sätt. Bedömningen har gjorts både på en samlad
kommunövergripande nivå samt genom att summera
nämndernas måluppfyllelse. Om fyra av sju nämnder har
bedömt målet som uppnått var den kommungemensamma
bedömningen att målet var uppnått. Uppföljningen av de
kommungemensamma målen för 2017 visade att samtliga
mål var uppnådda. Figur 27, Kommungemensamma mål,
visar måluppfyllelsen för respektive nämnd och mål. Var
målet uppnått visas det med grön markering. Gul färg indikerar att målet var delvis uppnått. Röd färg visar att målet
inte har uppnåtts.

Figur 27. Måluppfyllelse per nämnd och strategiskt område
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Grön färg indikerar att målet är uppnått.
Gul färg indikerar att målet är delvis uppnått.
Röd färg indikerar att målet ej är uppnått.

Måluppfyllelse
Här växer människor och företag
Kommungemensamma mål

Utvecklingen av Vallentuna
ska vara långsiktigt hållbar.

Kommentar

Uppnått

Målet bedöms vara uppnått då fem av sju nämnder anger att de har uppnått målet.
Två nämnder anger att målet är delvis uppnått. Kommunfullmäktige har beslutat om
en ny riktning. Det innebär att kommunen har lagt en grund för kommunens nya vision
och översiktsplan. Ett förslag till fördjupad översiktsplan har varit på samråd. Regionen
ska utvecklas med fokus på närheten till Arlanda. Kommunen har ingått avtal inom
Sverigeförhandlingen med förlängning av Roslagsbanan till city. Önskad effekt är
därmed uppnådd.

Bästa kommunen att bo och leva i
Kommungemensamma mål

Vallentuna kommun ska
bedriva verksamhet av hög
kvalitet.

Kommentar

Uppnått

Målet bedöms vara uppnått då sex av sju nämnder anger att målet är uppnått.
Kommunen har utarbetat nya riktlinjer för arbetet med våld i nära relationer. All personal
ska kunna hantera ärenden där det förekommer våld i nära relationer utifrån gällande
lagstiftning och föreskrifter. Kommunens handläggningstider för bygglov har förkortats
som en följd av att ett nytt arbetssätt har införts. Önskad verkan har därmed uppnåtts.
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Fler och växande vallentunaföretag
Kommungemensamma mål

Kommentar

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

Målet bedöms som uppnått då samtliga nämnder anger att de har uppnått målet.
En entreprenörsakademi har införts med målsättning att företagare och organisationer
tillsammans ska kunna arbeta för förnyelse och utveckling. Kommunen har skapat möjligheter
för företagare att ordna evenemang under skollov i kommunens idrottshallar samt under en
sommarfestival på Vallentuna IP. Kommunen har startat ett samarbete med olika aktörer för
vatten- och avloppsförsörjning, el- och fiberförsörjning samt avfallshantering.

Närmare till allt
Kommungemensamma mål

Vallentuna kommun bidrar
aktivt till en växande storstadsregion.

Kommentar

Uppnått

Målet bedöms som uppnått då sex av sju nämnder anger att de har uppnått målet.
Vallentuna är aktiv part i samarbeten för att säkerställa god samplanering och framförhållning i regionen. Nordostkommunerna arbetar för den antagna visionen för tillväxt. Under
2016 och 2017 har Vallentuna varit värd för Arlandasamarbetet där kommuner tillsammans med Swedavia har fastställt delregional utvecklingsplan. Kommunen är en attraktiv
bostadsort. Under 2017 har startbesked lämnats för nära 500 bostäder, vilket är rekord.

God ekonomisk hushållning
Kommungemensamma mål

Verksamheterna ska
bedrivas kostnadseffektivt.

Kommentar

Uppnått

Vallentuna kommuns balanskravsresultat 2017, exklusive Sverigeförhandlingen, visar
ett positivt ekonomiskt resultat på 5,6 mnkr. Socialnämnden anger att målet om god
ekonomisk hushållning ej är uppfyllt, en följd av underskott på 32,7 mnkr. Socialnämndens budget utgör 29 % av nämndernas sammanlagda budget. Vid målbedömningen
har nämndens storlek viktats.
Målet bedöms som uppnått då den kommunövergripande bedömningen på kort sikt
är att verksamheterna sammantaget har bedrivits kostnadseffektivt, samt att kommunen
genom investering inom Sverigeförhandlingen gett förutsättningar för god ekonomisk
hushållning på lång sikt.

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

Figur 28. Nämndernas andel av nämndernas 			
nettokostnad


Kommunstyrelsen 8,9 %



Barn- och ungdomsnämnden 44,5 %



Utbildningsnämnden 9,3 %



Socialnämnden 30,8 %



Fritidsnämnden 3,0 %



Kulturnämnden 2,6 %



Mijö- och samhällsbygg
nadsnämnden 0,8 %



Överförmyndarnämnden 0,2 %

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens 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 integration, 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
Kommunfullmäktige har fattat beslut om en ny riktning för kommunen. Det innebär en grund som ska vara
vägledande för kommunens nya vision och nya översiktsplan samt för styrningen av hela kommunens organisation. I riktningen slås det fast att Vallentuna ska utnyttja
det strategiska läget mitt i en av världens mest innovativa
tillväxtregioner.
Ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Vallentuna kommun har genomförts. Översiktsplanen, som har
varit på samråd under hösten 2017, ska ange inriktningen
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.
Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och

vattenområden ska nyttjas och hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras.
Inom ramen för Sverigeförhandlingen har Vallentuna
tillsammans med nordostkommunerna Österåker och
Täby och samt Stockholms stad avtalat med stat och landsting om finansiering och genomförande av en förlängning
av Roslagsbanan till city. Planerad projektstart är år 2026.
Kommunen åtar sig en medfinansiering om 409,2 miljoner
kronor liksom ett bostadsåtagande om 5 650 bostäder fram
till och med år 2035.
Kommunfullmäktige har antagit en lekplatsplan. Planen
innehåller strategier kring placering av nya lekplatser,
riktlinjer för utformning, investeringsutgifter samt en
åtgärdsplan för de befintliga lekplatserna.
Det första spadtaget för Roslagsbanans depå i Molnby
har tagits. Depån ska användas för drift, underhåll och
uppställning av tåg och ska från och med år 2020 vara klar
för driftsättning.
År 2017 startade Vallentuna Entreprenörsakademi. Det
är ett kompetensutvecklingsprojekt som ska ge entreprenörer och företagare i Vallentuna en möjlighet att utvecklas, bredda sin kompetens och vilja satsa på sina idéer.
Ambitionen är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa i.
Under våren 2017 började Hagaskolan att byggas. Skolan
är ett av de största byggprojekten i Vallentuna kommuns
historia. Skolan ska omfatta både förskola och grundskola,
F–9, med plats för 80 barn i förskolan och drygt 800
elever i grundskolan. Det ska bli en skola och förskola med
moderna miljöer, väl anpassade för att stödja lärandet och
skolans pedagogiska arbetssätt.

Planering pågår för att landmärket Väsby Kvarn ska återuppbyggas. Det ska ske genom ett samarbete mellan Vallentuna kommun, invånare, näringsliv och ideella krafter.

Framtiden
Vallentunas ambition är att skapa den bästa platsen för
människor och företag att växa på. För att bli denna plats
måste kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt med att invånarnas
verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras,
invånarna blir fler, pendlingen ökar och kraven på hög
kvalitet inom exempelvis skolan ökar.

Kommunens organisation, ledning och prioriteringar
utgår från de strategiska inriktningarna. Utgångspunkten
för allt arbete är kommuninvånarna och deras möjligheter
att växa och utvecklas i kommunen. Särskild vikt ska
under de kommande åren läggas vid att öka attraktionskraften för familjer samt att öka antalet företag i kommunen.
Det handlar om att utveckla Vallentuna kommun som
plats att bo och leva i, att förbättra företagsklimatet och att
verka för att förbättra pendlingsmöjligheterna till och från
kommunen.
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Verksamhetsber ät telser
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Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att med barnet
och eleven i centrum ansvara för förskola, pedagogisk
omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och
fritidshem. Barn- och ungdomsnämnden ansvarar också
för öppen förskola och ungdomsmottagning.

Viktiga händelser under året
Barn- och ungdomsnämnden har arbetat för att utveckla
samverkan med fristående huvudmän inom förskola,
grundskola och grundsärskola. I augusti bildades två förvaltningsråd. Råden ska fungera som samverkansforum i
olika frågor och som referensgrupper inför politiska beslut.
Under hösten 2017 har förvaltningsrådet för förskolan
tagit fram nya riktlinjer för förskolan, vilka nämnden har
fattat beslut om. Kärnan i arbetet för förvaltningsrådet för
grundskolan och grundsärskolan är ökad måluppfyllelse.
Under hösten har en plan för samverkansområden tagits
fram.
Nämnden beslutade under våren 2017 att införa funktionen försterektor. Försterektorerna arbetar, i förvaltningsrådet för grundskolan och grundsärskolan, med
utvecklingsarbete för hela kommunen, inte enbart för sin
egen skola.
Nämnden beslutade under 2017 om ytterligare ett
uppdrag för förstelärare, så kallade globala förstelärare.
Uppdraget för de globala förstelärarna är att tillsammans,

skolövergripande inom den kommunala verksamheten,
arbeta med olika skolutvecklingsuppdrag för att nå ökad
måluppfyllelse. Gruppen med globala förstelärare leds av
två försterektorer. Uppdraget kommer att pågå i tre år.
Nämnden har beslutat om en utredning för att kartlägga
tänkbara effekter vid införande av ny skolorganisation för
Vallentunas kommunala grundskolor.

Framtiden
Utvecklingsarbetet för att uppnå ökad måluppfyllelse och
förbättrade meritvärden behöver fortsätta, även om måluppfyllelsen i de kommunala skolorna för höstterminen
2017 visade på en högre måluppfyllelse för elever i årskurs
9. Den fleråriga trenden med stadigt sjunkande elevantal
i årskurserna 7–9 för skolorna i Vallentuna ser ut att för
första gången ha brutits.
En förväntad överkapacitet på skolplatser i och med byggandet av Hagaskolan kommer att behöva hanteras under
kommande år. Ökade kostnader för lokalytor kommer att
medföra ökade krav på samverkan mellan nämnder och
förvaltningar.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens uppgift är att ansvara för gymnasieskola inom kommunen och låta elever fritt få välja gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utbildningsnämnden
ansvarar också för vuxenutbildning, svenska för invandrare
och uppföljning av alla 16–20-åringar.

Viktiga händelser under året
Den regionala elevenkät som genomförs i årskurs 2 visade
på kraftiga resultatförbättringar för Vallentuna gymnasium
inom varje undersökningsområde. En större andel elever än
tidigare år kan nu rekommendera sin skola. Skälet till
resultatförbättringarna kommer från ökad samverkan
mellan skolans ledning, personal och gymnasiets elevråd.
Gymnasiets elevråd har utifrån det framgångsrika arbetet
inspirerat till utveckling av ett gemensamt elevråd för
Vallentunas grundskolor, där gymnasiets elevråd kommer
att ha en samordnande roll.
Vallentuna gymnasium har startat lärlingsutbildningar
inom barn- och fritidsprogrammet och undersöker fler
möjligheter till lärlingsutbildningar. Fler elever än tidigare
väljer de teoretiska programmen framför yrkesprogrammen, vilket medför att gymnasiet behöver anpassa sin
verksamhet. Både det samhällsvetenskapliga och det
ekonomiska programmet har vuxit efter det senaste
intaget, medan antalet sökande till fordonsprogrammet
har varit det lägsta på flera år.
Inom vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI)
har ett system med auktorisation påbörjats. Under 2017 har
leverantörer inom vuxenutbildning godkänts och nämnden har fattat beslut om att även auktorisera leverantörer

inom SFI med start 2018. Systemet innebär att kommunen
kan erbjuda studenter att fritt välja utbildningstjänst bland
auktoriserade leverantörer.

Framtiden
De ekonomiska utmaningarna för Vallentuna gymnasium
fortsätter. På arbetsmarknaden råder brist på utbildade
lärare vilket medför ökad konkurrens om arbetskraften som
därmed ger ökade lönekostnader. Statsbidrag för lärarlönelyftet och statsbidrag för karriärtjänster har gjort det möjligt
att höja en del löner. När lönekostnaden efterföljande år
ska betalas utan att finansieras av statsbidrag blir den totala
kostnaden för lönerna större än tidigare år.
Samtidigt ändras intäktsstrukturen för gymnasiet när
färre elever väljer program med hög gymnasieskolpeng
medan fler elever väljer program med låg gymnasieskolpeng. Gymnasieskolpengen beslutas av kommunfullmäktige
som antar Storsthlms förslag till programpriser. Gymnasieskolpengen är högre för yrkesprogrammen då de ofta kräver
både särskilda lokaler, utrustning och materiel.
För en del introduktionsprogram finns behov av ökad
personaltäthet och därmed en högre gymnasieskolpeng.
När elevvolymerna på yrkesprogrammen och introduktionsprogrammen minskar till förmån för ökade elevvolymer på de högskoleförberedande programmen minskar
intäkterna även om elevvolymerna totalt sett kan vara
konstanta. De intäkter som ska bära de gemensamma kostnaderna minskar därmed. Vallentuna gymnasium behöver
därför hitta sätt att öka den totala elevvolymen eller göra
anpassningar av verksamheten.
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Socialnämnden
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Socialnämndens 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
Socialnämnden visade 2017 ett underskott om 32,7 miljoner
kronor. Det berodde på ökade kostnader för konsultstöd
inom myndighetsavdelningen, HVB-placeringar av vuxna
och placeringar i familjehem inom barn- och familjeenheten, ökning av LSS-placeringar på boende för vuxna samt
ekonomiskt bistånd.
Arbetsmiljöverket gjorde under början av året en inspektion på myndighetsavdelningen och uppmärksammade
en rad arbetsmiljöbrister. Arbetsmiljöverket avslutade
sitt ärende i oktober 2017 då de ansåg att avdelningen hade
vidtagit de åtgärder som behövdes för att uppfylla kraven.
Personalomsättningen på myndighetsavdelningen har
under året varit fortsatt hög, vilket har lett till att verksamheten har varit tvungen att anlita ett flertal konsulter

för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning. En
personalförsörjningsplan för avdelningen har tagits fram
med fokus på framtida personal- och verksamhetsbehov.
Kommunen har under hösten anställt en samordnare för
sociala insatsgrupper (SIG). SIG är en arbetsmetod för
lokal samverkan mellan socialtjänst, andra myndigheter
och aktörer för att motverka en kriminell livsstil bland
unga och för att hjälpa unga ut ur missbruk.

Framtiden
Kommunerna ska på sikt ta över ansvaret för hemsjukvården, det vill säga den hälso- och sjukvård som ges i
patientens bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tid. Läkarinsatserna fortsätter, enligt lag,
att tillhöra landstingets ansvarsområde. Övertagandet
ställer stora krav på digital utveckling, personalkompetens
och organisationsstruktur. Kommunen behöver se över
avtal och en strategisk planering av driftsform bör på lång
sikt tas fram.
En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård gäller från den 1 januari 2018. Lagen
syftar till att säkerställa en trygg och smidig övergång från
slutenvård till öppenvård och omsorg samt att minimera
tid på sjukhus. Det finns en tillfällig överenskommelse
mellan landstinget och kommunerna under 2018–2019
för att möjliggöra en successiv anpassning. Överenskommelsen och den nya lagen kräver anpassning av arbetssätt,
införande av regionala och lokala rutiner samt högre krav
på samverkan med primärvården.

Fritidsnämnden
Fritidsnämndens 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
Kommunfullmäktige har gett fritidsnämnden i uppdrag
att omlokalisera verksamheten på Nova Ungdomens hus.
Uppdraget innebär också att initiera en förstudie, tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, för att hitta
lokaler med geografisk spridning i kommunen för ungdomsverksamheten.
Fritidsnämnden beslutade att ingå i en regional samverkan om en friidrottshall i Sollentuna. Syftet är att erbjuda
Vallentunas kommuninvånare ett bredare och utökat
utbud av aktiviteter.
Kommunen etablerade två nya utegym, ett i Kårsta och
ett i Lindholmen. I Vallentunas ishallar har det installerats
en ny kylanläggning med säkrare drift och lägre driftskostnader.
Fritidsnämnden arrangerade ett temamöte för föreningslivet om jämställdhet. Syftet var att inspirera och ge
föreningarna ökad kunskap om hur de kan arbeta för ett
jämställt och inkluderande deltagande.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
har, på uppdrag av regeringen, fördelat bidrag till landets

kommuner för sommarlovsaktiviteter. Syftet var att
stimulera att alla barn, kostnadsfritt, skulle kunna delta i
aktiviteter under sommaren. Fritidsnämnden ansvarade
i samråd med övriga nämnder om fördelningen av årets
bidrag som gick till sex olika aktörer.
Fritidsnämnden har arbetat med ett utveckla kommunikationen i nämndens befintliga kanaler. Nämnden producerade en julkalender som har visats över 30 000 gånger
på Facebook, vilket uppmärksammades av lokalmedia och
andra kommuner.

Framtiden
Fritidsnämnden värnar om grundläggande demokratiska
värden och arbetar för att dess verksamheter och anläggningar ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare
utan diskriminering. Nämndens verksamheter ska kännetecknas av en hög grad av delaktighet och inflytande.
Under 2015 genomfördes en livsstilsundersökning bland
Vallentunas unga. Den visade att åtta procent av målgruppen besökte en fritidsgård varje vecka och 39 procent ville
besöka en fritidsgård varje vecka. Med det som bakgrund
ser fritidsnämnden att förvaltningen ska utveckla den
öppna ungdomsverksamhetens uppdrag, arbetsmetoder
och marknadsföring med syfte att fler unga ska besöka och
delta i fritidsgårdarnas verksamheter. Fritidsnämnden avser även att erbjuda öppen ungdomsverksamhet i fler delar
av kommunen.
Kommunen initierar ett visionsarbete för Vallentuna IP
i samverkan med föreningslivet och förvaltningarna med
syftet att skapa en modern och väl fungerande idrottsplats.
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Kulturnämnden
Kulturnämndens uppgift är bland annat att:
• främja kulturlivet i kommunen,
• bedriva kulturskola och biblioteksverksamhet,
• värna, vårda och visa Vallentunas kulturmiljöer,
• fullgöra utsmyckningsuppdrag och konstinköp samt
• vara huvudman för Vallentuna Teater och Vallentuna
Kulturhus.

Viktiga händelser under året
Under året har föreningar, kyrkor, civilsamhälle, enskilda
och kommunens verksamheter tillsammans skapat ett
kulturutbud med både bredd och spets. Det har funnits
möjlighet att ta del av allt från föreställningar, konserter,
utställningar och föreläsningar till att besöka biblioteket
och dess verksamhet.
Vallentuna kommun är en förebild inom Skapande skola
och har under 2017 lyfts fram nationellt av Statens kulturråd som ett framgångsrikt exempel på hur arbetet kan
organiseras. Syftet är att alla barn och unga ska få upplevelser
av professionell konst och kultur varje termin.
Beslut om en ny biblioteksplan för 2017–2019 fattades av
kommunfullmäktige. Den anger bland annat en riktning
om utvecklat, utökat och mer systematiskt samarbete för
skolbibliotek respektive biblioteksverksamhet inom vård
och omsorg.
Vallentuna kulturskola har med statlig finansiering
utökat uppsökande och öppen verksamhet för att öka delaktigheten i kulturaktiviteter, särskilt bland barn och unga
som annars inte deltar i kulturskolan.
Ytskiktsrenoveringar och uppfräschning med nya
möbler har genomförts i kulturskolans lokaler och i Karby
bibliotek. I Vallentuna Kulturhus övre foajé har öppna
arbetsplatser för till exempel studier eller företagande
ställts iordning.

Framtiden
I Vallentuna kommun finns goda möjligheter och förutsättningar för ett rikt kulturliv. Skickliga och engagerade
medarbetare samt ändamålsenliga lokaler lägger en god
grund att bygga vidare på. Kommunens invånare har allt
högre förväntningar på ett inspirerande, aktuellt och relevant konst- och kulturutbud. Möjligheter till ett rikt lokalt
kulturliv är viktigt för att vara en attraktiv kommun. SCB:s
medborgarundersökning 2017 visade att kommunens
invånare generellt är mycket nöjda med kulturutbudet.
Kulturen kan bidra till trygghet genom meningsfull fritid för unga. En kultursatsning tillsammans med skolorna
börjar ta form och kommer att starta under 2018. Samarbetet med socialförvaltningen kommer att utökas för att ge
alla möjlighet att ta del av kultur.
Integration av nyanlända är ett fortsatt prioriterat
område. Biblioteket vidareutvecklar de uppskattade språkcaféerna, kulturskolan fortsätter samarbetet med skolan
för ensamkommande barn och inom Skapande skola
genomförs särskilda satsningar. Nyanlända elever fortsätter
att integreras i och ta del av kulturskolans ordinarie undervisning.
Kulturskolan ingår i ett samarbetsprojekt, som drivs av
landstingets kulturförvaltning, om regional samverkan
mellan länets kulturskolor. Projektet handlar om att utbyta
resurser, erfarenheter och kunskaper för att utveckla utbudet
och kvaliteten i länets kulturskolor.
I nuläget finns inte möjlighet att fritt välja kulturskola
över kommungränserna, vilket efterfrågas av vårdnadshavare. Ett samarbete med närliggande kommuner utreds.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 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.

enkelt sätt träffa samtliga myndigheter inom kommunen
vid ett och samma tillfälle. På så sätt kan myndigheterna ge
god vägledning och samordna handläggningen på ett mer
effektivt sätt.
Bygglovsavdelningen har under 2017 fortsatt arbetet
med att förkorta handläggningstider och utveckla service
i enlighet med den åtgärdsplan som togs fram under 2016.
Sedan mars 2017 har 95 procent av alla inkomna ärenden
fått beslut inom tio veckor.
Nämnden kontrollerar kemikaliehantering och kemikalieanvändning genom tillsyn av miljöfarliga verksamheter.
Under hösten har en inventering och tillsyn av Rosendals
industriområde genomförts i samverkan med Käppalaförbundet.

Viktiga händelser under året

Framtiden

Inom projektet Förenkla helt enkelt har kommunen tagit
fram ett antal åtgärder som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, genom sitt myndighetsansvar, kan medverka
i. Bland annat har kommunen startat upp en företagslots
under hösten 2017, där företagare har möjlighet att på ett

Kommunen har börjat lägga grunden för en digital översiktsplan och den stora omskrivningen av detaljplanerna
till en databas har startats, vilket är viktiga steg för en
digital samhällsbyggnadsprocess.
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Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens 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
Regeringen införde ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga den 1 juli 2017.
Syftet med det nya ersättningssystemet är att förenkla
regelverket, förbättra kommunernas planeringsförutsättningar, minska administrationen och öka kostnadseffektiviteten. Det nya ersättningssystemet innebär att en
enhetlig schablonersättning per barn utbetalas till anvisningskommunen. Ersättningen ska täcka kostnader för
bland annat transporter, socialtjänstens utrednings- och
uppföljningsarbete, tolkar samt arvode för gode män. Tidigare fick kommunen ersättning för de faktiska kostnaderna
för god man till ensamkommande barn.

Den 1 juli 2017 infördes även två nya lagar om framtidsfullmakt och anhörigbehörighet. Framtidsfullmakt gör
det möjligt för enskilda att utse någon som kan ta hand om
deras ekonomiska eller personliga angelägenheter om de
senare i livet inte klarar det själva. Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till att utse en
god man eller en förvaltare. Den kan ge enskilda personer
större integritet och självbestämmande i både ekonomiska
och personliga angelägenheter. Anhörigbehörigheten
innebär att nära anhörig till en person som är över 18 år,
och som inte längre kan företräda sig själv, inte behöver
en fullmakt för att företräda personen. Det innebär att
anhöriga, för personens räkning, till exempel kan betala
räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och
handla vissa saker.

Framtiden
Vallentuna kommun ska gå ur samarbetet med gemensamt överförmyndarkansli i Täby. Avtalet är uppsagt och
samarbetet kommer att upphöra vid årsskiftet 2018/2019.
Kommunen ska istället samverka med Sollentuna, Sigtuna
och Upplands Väsby inom överförmyndarverksamheten
med tjänstemannaavdelning och gemensam nämnd.
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Huvudrubrik
Vallentuna kommuns samlade verksamhet

Vallentuna kommuns samlade verksamhet

Kommunkoncernen

Kommunala uppdragsföretag

Kommunens nämnder

Kommunens koncernföretag

Samägda företag utan
betydande inflytande

Kommunala entreprenader *

Kommunstyrelsen

AB Össebyhus 100 %

Roslagsvatten AB 16,7 %

Nytida Solhaga Sverige AB

Barn- och ungdomsnämnden

Vallentuna Förvaltnings AB 100 %

Söderhalls Renhållningsverk AB 5,0 %

Norlandia Care AB
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Utbildningsnämnden

Attendo Sverige AB
Käppalaförbundet 4,8 %

Socialnämnden

Ragn-Sells Kommunpartner AB
Storstockholms brandförsvar 3,4 %

Fritidsnämnden

Billbag Aktiebolag
Norrvatten 3,1 %

Kulturnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Svevia AB
Stockholmsregionens
Försäkring AB 2,6 %

Stångberga omsorg AB

Vallentunavatten AB 1,0 %

AB Solskens omsorg och service

AB Vårljus 0,6 %

Trygga Hvb-hem i SverigeAB

Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Kommuninvest ekonomisk
förening 0,2 %

* Kommunala entreprenader är företag som helt ägs av andra juridiska personer och som utför kommunala tjänster.
De nio företag från vilka kommunen har köpt störst andel kommunala tjänster visas i fallande ordning. 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.
Kommunen antog 2016 ett program för uppföljning av och
insyn i verksamhet som utförs av privata utförare. Kommunens politiska mål ska vara vägledande i förfrågningsunderlag
och vid utformning av valfrihetssystem. Vid avvikelse mot
avtalet kontaktas leverantören och bristerna dokumenteras.

Kommunkoncernen
I kommunkoncernen Vallentuna ingår de helägda 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 visas i not
23. Koncernbolagens kostnader utgör 0,2 procent av koncernens kostnader och 3,3 procent av balansomslutningen
varför bolagens resultat har liten effekt och risk i koncernen.
Det gör att den förväntade utvecklingen för kommunen
även gäller för koncernen, se avsnitt finansiell analys.
Koncernen gjorde ett negativt resultat med 338,1 miljoner kronor. Föregående års resultat var positivt med 49,5
miljoner kronor. Koncernens resultat var något bättre än
kommunens. Det negativa resultatet bestod till största
delen av avtalet om Roslagsbanans förlängning på 409,2
miljoner kronor. Koncernens investeringar i materiella
anläggningar var 308,3 miljoner kronor, jämfört med
föregående år 203,8 miljoner kronor. Dotterbolaget AB
Össebyhus har investerat 6,1 miljoner kronor i år.
AB Össebyhus använder kommunal borgen för sina lån
och betalar för det en borgensavgift.
Koncernens soliditet uppgick till 10 procent, inklusive
kommunens pensionsåtagande, lite högre än för kommunen.
KommunForskning i Västsverige har gjort en koncernanalys för år 2016 där Vallentuna kommunkoncern jämförs
med kommunkoncerner i Stockholms län. Analysen bygger
på de fyra nyckeltalen soliditet, kassalikviditet, resultat
och intäktsfinansieringsgrad av investeringar. KFi skriver
i sin rapport att ”Vallentuna kommunkoncerns finansiella
utveckling mellan 2015 och 2016 resulterade i en försvagad
finansiell profil. Det här innebär att Vallentuna vid utgången
av 2016 hade ett svagare utgångsläge än under 2015 jämfört
med snittet i länet”.
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Huvudrubrik
Sammanställd redovisning

AB Össebyhus
Ändamålet med AB Össebyhus verksamhet är ”att med
iakttagande av kommunal likställighetsprincip främja
bostadsförsörjningen i kommunen”.
Bolaget äger och förvaltar hyreslägenheter och lokaler i
kommunen. Fastighetsbeståndet omfattar 96 lägenheter
fördelade på sex byggnader. Den totala lägenhets- och
lokalytan är 6 212 kvadratmeter.
En brand 2016 orsakade att nio lägenheter totalförstördes.
Rivning påbörjades 2016 och en återuppbyggnad blev klar
under 2017.
Årets omsättning uppgick till 9,0 miljoner kronor och
årets vinst till 1,0 miljoner kronor. Ingen utdelning gavs
till Vallentuna kommun från AB Össebyhus under året.
Balansomslutningen var 77,2 miljoner kronor den 31 december 2017.
AB Össebyhus mål är, enligt ägardirektivet, att sträva
efter:
• en soliditet om cirka 10 procent samt
• en avkastningsnivå på eget kapital om cirka 15 procent
per år.
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Figur 29. AB Össebyhus
Belopp i mnkr

2017

2016

9,0

8,5

Årets resultat

1,0

Investeringar
Soliditet
Avkastning på eget kapital

Avfallskollektivet
Avfallshanteringen utförs till största delen av en extern
entreprenör. Avfallsverksamheten ansvarar för att samla
in avfall från hushåll och verksamheter i kommunen samt
att informera om återvinning av avfall. 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.
Årets omsättning uppgick till 24,2 miljoner kronor och
årets underskott till 0,2 miljoner kronor. Insamlingsavgifterna ska vara oförändrade 2018 och 2017 års ökning av kostnader täcks av tidigare års överskott på 1,4 miljoner kronor.

Figur 30. Avfallskollektivet

Omsättning
Balansomslutning

Soliditeten var 37 procent vid årets slut och bolagets avkastning på eget kapital blev fyra procent. Därför är målen
bara delvis uppnådda.
Vallentuna kommun sköter den tekniska och administrativa förvaltningen åt AB Össebyhus.
För mer information om AB Össebyhus, se bolagets egen
årsredovisning.

Belopp i mnkr

2017

2016

Taxor och avgifter

24,2

23,7

-0,6

Årets resultat

-0,2

-0,3

77,2

73,9

Ackumulerad vinst

1,4

1,5

6,1

0,0

37 %

37 %

4%

-5 %

Rapporter
Resultaträkning
Belopp i mnkr

Not

Koncern
utfall 2017

Koncern
utfall 2016

Kommun
budget 2017

Kommun
utfall 2017

Kommun
utfall 2016

Verksamhetens intäkter

1, 8

402,9

435,7

363,6

395,5

428,6

Verksamhetens kostnader

2, 8

-2 429,1

-1 965,1

-1 975,7

-2 425,3

-1 959,1

Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnader

-68,7

-63,8

-70,3

-67,2

-62,3

-2 094,9

-1 593,1

-1 682,4

-2 097,0

-1 592,8

Skatteintäkter

4

1 543,9

1 477,2

1 557,0

1 543,9

1 477,2

Generella statsbidrag och utjämning

5

172,8

174,7

156,0

172,8

174,7

Finansiella intäkter

6, 8

67,4

2,3

0,5

67,5

2,4

Finansiella kostnader

7, 8

-27,3

-11,6

-17,8

-26,4

-10,7

-338,1

49,5

13,3

-339,2

50,8

Årets resultat
Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 23.
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R apporter

Kassaflödesanalys
Belopp i mnkr

Not

Koncern
utfall 2017

Koncern
utfall 2016

Kommun
budget 2017

Kommun
utfall 2017

Kommun
utfall 2016

1 739,6

1 651,9

1 713,1

1 739,6

1 651,9

360,5

413,4

363,6

353,1

406,2

-2 026,4

-1 983,0

-1 970,0

-2 025,8

-1 976,9

67,4

2,3

0,5

67,5

2,4

Betald ränta och utdelning

-27,5

-10,6

-17,8

-26,7

-9,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten

113,5

74,1

89,3

107,7

74,0

9, 10

-308,3

-203,8

-453,1

-302,2

-203,8
44,9

Inbetalda skatter, generella statsbidrag och utjämning
Inbetalning från kunder och bidrag
Utbetalning till leverantörer, anställda och bidrag
Erhållen ränta och utdelningar

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Gatukostnadsersättning till materiella anläggningstillgångar

18

3,0

44,9

12,9

3,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

8

0,1

0,2

0,0

0,1

0,2

Försäljning av tomter inom exploatering

8

0,0

15,7

0,0

0,0

15,7

Investering i finansiella anläggningstillgångar

11

-5,1

-36,9

0,0

-5,1

-36,9

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

8

64,8

0,0

0,0

64,8

0,0

-245,6

-179,9

-440,2

-239,5

-179,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
42

Nyupptagna lån

18, 19

330,0

200,0

371,9

330,0

200,0

Amortering av lån

18, 19

-250,0

-100,0

0,0

-250,0

-100,0

Ökning (-) av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

11

0,0

-7,8

-21,0

0,0

-7,8

80,0

92,2

350,9

80,0

92,2

Årets kassaflöde

-52,0

-13,6

0,0

-51,8

-13,7

Likvida medel vid årets början

132,3

145,9

45,4

124,7

138,4

Likvida medel vid årets slut

80,3

132,3

45,4

72,8

124,7

Förändring i likvida medel

-52,0

-13,6

0,0

-51,8

-13,7

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 23.

Balansräkning
Belopp i mnkr

Not

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

9

1 950,2

1 721,7

1 881,5

1 657,7

10

41,7

46,6

41,0

45,8

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

11

Summa anläggningstillgångar

118,9

113,8

119,5

114,4

2 110,8

1 882,1

2 042,0

1 817,9

Omsättningtillgångar
Exploateringsfastigheter och lager

12

48,9

26,6

48,9

26,6

Kortfristiga fordringar

13

136,6

150,3

137,2

149,4

Kassa, bank

14

Summa omsättningtillgångar
Summa tillgångar

80,3

132,3

72,8

124,7

265,8

309,2

258,9

300,7

2 376,6

2 191,3

2 300,8

2 118,6

-338,1

49,5

-339,2

50,8

1 058,1

1 008,5

1 031,0

980,2

720,1

1 058,0

691,8

1 031,0

71,7

71,7

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

15

varav pensionsreserv

15

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

16

190,7

172,0

190,7

172,0

Andra avsättningar

17

409,2

1,9

409,2

1,9

600,0

173,9

600,0

173,9

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

18

562,9

422,8

519,5

388,9

Kortfristiga skulder

19

493,6

536,5

489,6

524,8

Summa skulder

1 056,6

959,4

1 009,1

913,7

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

2 376,6

2 191,3

2 300,8

2 118,6

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulderna eller avsättningarna

20

488,9

500,7

488,9

500,7

Övriga ansvarsförbindelser

21

361,5

351,7

361,5

351,7

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 23.
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Noter
Budget 2017 i not 1–8 avser 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 2017

Koncern 2016

Budget 2017

Kommun 2017

Kommun 2016

22,5
95,9
63,7
183,8
36,2
0,8
402,9

22,1
90,1
56,9
210,0
34,0
22,6
435,7

16,9
89,1
64,9
173,7
19,0
363,6

15,1
95,9
63,7
183,8
36,2
0,8
395,5

14,9
90,1
56,9
210,0
34,0
22,6
428,6

Koncern 2017

Koncern 2016

Budget 2017

Kommun 2017

Kommun 2016

960,0
92,9
722,2
160,1
44,0
54,2
395,7
2 429,1

903,6
91,7
693,4
158,9
44,9
50,9
21,8
1 965,1

796,8
65,6
877,1
119,5
60,0
56,8
1 975,7

959,8
92,7
722,2
156,7
44,0
54,2
395,7
2 425,3

903,3
91,4
693,4
153,5
44,9
50,9
21,8
1 959,1

Koncern 2017

Koncern 2016

Budget 2017

Kommun 2017

Kommun 2016

58,1
10,6
68,7

53,4
10,4
63,8

60,8
9,5
70,3

56,7
10,5
67,2

52,0
10,3
62,3

Koncern 2017

Koncern 2016

Budget 2017

Kommun 2017

Kommun 2016

1 548,9
-8,6
3,7
1 543,9

1 482,6
-6,7
1,3
1 477,2

1 557,0

1 557,0

1 548,9
-8,6
3,7
1 543,9

1 482,6
-6,7
1,3
1 477,2

Koncern 2017

Koncern 2016

Budget 2017

Kommun 2017

Kommun 2016

24,1

22,0

24,1

22,0

-0,3
58,5
20,4
-0,2
57,3
5,0
7,9
172,8

-1,1
66,8
25,0

23,0
3,4
-8,1
52,6
20,4

-1,1
66,8
25,0

54,1
3,5
4,4
174,7

156,0

-0,3
58,5
20,4
-0,2
57,3
5,0
7,9
172,8

54,1
3,5
4,4
174,7

Koncern 2017

Koncern 2016

Budget 2017

Kommun 2017

Kommun 2016

2,9
0,2
64,3
67,4

2,2
0,1

0,3
0,2

2,2
0,2

2,3

0,5

2,9
0,2
64,3
67,5

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 tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa
För uppgift om avskrivningstider, se kapitel redovisningsprinciper.

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

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

54,1
10,6

De generella statsbidragen är resultatförda i sin helhet 2017.

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

2,4

Not 7. Finansiella kostnader
Belopp i mnkr
Räntekostnader
Ränta på pensionsavsättning
Omräkning KPI Roslagsbanans förlängning, jämförelsestörande
Övriga finansiella kostnader
Summa

Koncern 2017

Koncern 2016

Budget 2017

Kommun 2017

Kommun 2016

8,2
3,7
15,2
0,1
27,3

10,0
1,5

13,7
4,1

9,2
1,5

0,1
11,6

17,8

7,4
3,7
15,2
0,1
26,4

0,1
10,7

Koncern 2017

Koncern 2016

Budget 2017

Kommun 2017

Kommun 2016

0,7
0,1
-394,0
-0,9
-0,8

22,9
0,4

0,7
0,1
-394,0
-0,9
-0,8

22,2
0,4

Not 8. Jämförelsestörande poster
Belopp i mnkr
Försäljning tomter inom exploatering
Realisationsvinster
Medfinansiering
Kostnad såld tomt exploatering
Realisationsförluster
Ormstaskolan revs delvis och ersattes med paviljonger
Realisationsvinst aktier
Omräkning KPI Roslagsbanans förlängning
Summa

64,3
-15,2
-345,8

-6,5
-1,9
-13,4

1,5

-6,5
-1,9
-13,4

64,3
-15,2
-345,8

0,8

Not 9. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Belopp i mnkr

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

1 606,3
34,1
-6,1
1 634,3

1 536,2
90,2
-20,0
1 606,3

1 606,3
34,1
-6,1
1 634,3

1 536,2
90,2
-20,0
1 606,3

-667,5
-45,6
5,3
-707,8
926,5

-645,1
-41,8
19,4
-667,5
938,8

-667,5
-45,6
5,3
-707,8
926,5

-645,1
-41,8
19,4
-667,5
938,8

Publika fastigheter
IB anskaffningsvärde
Årets investering
UB anskaffningsvärde

351,2
103,5
454,7

312,4
38,8
351,2

351,2
103,5
454,7

312,4
38,8
351,2

IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Summa

-70,1
-10,5
-80,6
374,0

-60,6
-9,5
-70,1
281,1

-70,1
-10,5
-80,6
374,0

-60,6
-9,5
-70,1
281,1

Fastigheter annan verksamhet
IB anskaffningsvärde
UB anskaffningsvärde

95,8
95,8

95,8
95,8

26,8
26,8

26,8
26,8

IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Summa

-19,0
-2,1
-21,0
74,7

-16,9
-2,1
-19,0
76,8

-11,4
-0,7
-12,0
14,8

-10,7
-0,7
-11,4
15,5

181,5
0,0

178,8
0,0
178,8
178,8

177,5
1,5
-0,2
178,8
178,8

Verksamhetsfastigheter
IB anskaffningsvärde
Årets investering
Årets försäljning/utrangering
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning/utrangering, avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Summa

Markreserv
IB anskaffningsvärde
Årets investering
Omklassificering till exploatering
UB anskaffningsvärde
Summa

181,5
181,5

180,2
1,5
-2,0
181,5
181,5

Pågående investeringar ny-/till- och ombyggnad
IB anskaffningsvärde

243,5

187,6

243,5

187,6

-15,2
222,5
-63,5
6,1

-4,9
20,3
41,6

-15,2
222,5
-63,5

-4,9
20,3
41,6

393,4

-1,1
243,5

387,3

-1,1
243,5

2 759,6
-809,5
1 950,2

2 478,3
-756,6
1 721,7

2 681,9
-800,4
1 881,5

2 406,7
-749,0
1 657,7

Omklassificering till exploatering
Årets nettoinvesteringar i verksamhetsfastigheter
Årets nettoinvesteringar i publika fastigheter
Årets nettoinvesteringar i fastigheter annan verksamhet
Årets utrangering
Summa
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Summa
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Not 10. Maskiner och inventarier
Belopp i mnkr

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

IB anskaffningsvärde
Årets investering
Årets försäljning/utrangering
UB anskaffningsvärde

152,7
6,3
-0,2
158,8

143,4
9,3
-0,1
152,6

151,6
6,3
-0,2
157,7

142,4
9,3
-0,1
151,6

IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning/utrangering, avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Summa

-108,1
-10,6
0,2
-118,5
40,2

-97,9
-10,3
0,0
-108,1
44,5

-107,9
-10,5
0,2
-118,2
39,5

-97,7
-10,2
0,0
-107,9
43,7

2,1
-0,7
1,4

2,1
2,1

2,1
-0,7
1,4

2,1
2,1

160,2
-118,5
41,7

154,7
-108,1
46,6

159,2
-118,2
41,0

153,7
-107,9
45,8

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

29,3
50,8
38,8
118,9

29,7
45,2
38,8
113,8

29,9
50,8
38,8
119,5

30,3
45,2
38,8
114,4

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

3,1
45,5
0,4
48,9

2,4
23,8
0,4
26,6

3,1
45,5
0,4
48,9

2,4
23,8
0,4
26,6

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

20,2
23,2
23,9
33,7

21,0
23,2
23,9
33,7

35,6
136,6

24,7
19,3
43,3
29,0
2,9
31,0
150,3

35,3
137,2

25,2
19,3
43,3
29,0
2,7
29,8
149,4

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

80,3
80,3

132,3
132,3

72,8
72,8

124,7
124,7

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

Not 11. Finansiella anläggningstillgångar
Belopp i mnkr
Aktier och andelar
Bostadsrätter
Långfristiga fordringar
Summa

Not 12. Exploateringsfastigheter och lager
Belopp i mnkr
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Industriexploatering
Bostadsexploatering
Lager
Summa

Not 13. Kortfristiga fordringar
Belopp i mnkr
Kundfordringar
Ingående moms och momskompensation
Övriga statsbidrag
Fastighetsavgift
Upplupna skatteintäkter
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Summa

Not 14. Kassa och bank
Belopp i mnkr
Bank
Summa
Kommunen har en kontokredit på 110 miljoner kronor som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället.

Not 15. Eget kapital
Belopp i mnkr
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning
Årets resultat
Summa

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

1 058,1
-338,1
720,1

1 008,5
49,5
1 058,0

1 031,0
-339,2
691,8

980,2
50,8
1 031,0

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

152,8
0,7
37,2
190,7

137,1
1,3
33,6
172,0

152,8
0,7
37,2
190,7

137,1
1,3
33,6
172,0

2
1

2
1

2
1

2
1

172,0
3,7
-4,6
15,2
0,2
1,1

172,0
3,7
-4,6
15,2
0,2
1,1
-0,6
3,7
190,7

149,5
1,5
-4,4
19,7
0,9
0,6
0,2
-0,3
4,4
172,0

95 %

94 %

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

Not 16. 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
Avsatt till pensioner
Ingående avsättning
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Årets utbetalningar
Intjänad förmånsbestämd ålderspension
Nya efterlevandepensioner
Nyintjänad PBF/PRF och OPF-KL
Arbetstagare som pensioneras
Övrig post
Förändring löneskatt
Summa avsatt till pensioner

-0,6
3,7
190,7

149,5
1,5
-4,4
19,7
0,9
0,6
0,2
-0,3
4,4
172,0

Aktualiseringsgrad

95 %

94 %

Beräkningsgrund för pensioner framgår av kapitel redovisningsprinciper.
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Not 17. Andra avsättningar
Belopp i mnkr
Avsatt till Roslagsbanans förlängning
Avsatt enligt domslut
Summa andra avsättningar

Koncern 2017

Koncern 2016

409,2

Kommun 2017

Kommun 2016

409,2

409,2

1,9
1,9

409,2

1,9
1,9

Not 18. Långfristiga skulder
Belopp i mnkr

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

Låneskulder, långfristig del

436,5

297,0

393,1

263,1

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

9,9
-1,3
132,2
-14,5
126,4
562,9

9,9
-1,0
129,3
-12,4
125,8
422,8

9,9
-1,3
132,2
-14,5
126,4
519,5

9,9
-1,0
129,3
-12,4
125,8
388,9

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

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

Genomsnittlig ränta
Genomsnittlig räntebindningstid

1,3 %
2,7 år

2,0 %
3,1 år

1,3 %
2,6 år

2,0 %
2,5 år

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

200,0
154,0
182,5
100,0
636,5

259,5
156,0
48,0
93,0
556,5

200,0
140,0
173,0
80,1
593,1

250,0
150,0
40,0
73,1
513,1

636,5

356,5
200,0

593,0

636,5

556,5

0,1
593,1

313,0
200,0
0,1
513,1

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

200,0
112,9
13,9
4,1
6,0
50,6
26,2
31,3
22,1
11,6
12,1
2,9
493,6

259,5
107,6
12,9
8,9
6,6
51,9
24,7
29,6
17,4
6,7
7,1
3,8
536,5

200,0
112,5
13,8
4,1
6,0
50,6
26,2
31,3
19,1
11,6
11,5
2,9
489,6

250,0
106,1
12,9
8,9
6,6
51,9
24,7
29,6
17,2
6,7
6,5
3,8
524,8

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

500,7
11,3
-21,0
-0,2
1,2
-0,9
-2,3
488,9

521,5
5,5
-20,4
-0,4
-2,9
1,5
-4,1
500,7

500,7
11,3
-21,0
-0,2
1,2
-0,9
-2,3
488,9

521,5
5,5
-20,4
-0,4
-2,9
1,5
-4,1
500,7

95 %

94 %

95 %

94 %

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

238,0
62,3
43,5
11,0
3,8
2,7
0,1
361,5

240,6
49,7
43,5
11,0
4,0
2,5
0,4
351,7

238,0
62,3
43,5
11,0
3,8
2,7
0,1
361,5

240,6
49,7
43,5
11,0
4,0
2,5
0,4
351,7

Låneskuld per långivare
Kommuninvest
Banker
Koncernbolag
Summa

Not 19. Kortfristiga skulder
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
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Not 20. Ansvarsförbindelser, pensionsförpliktelser
Belopp i mnkr
Ingående pensionsförpliktelse
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Årets utbetalningar
Nyintjänande
Aktualisering
Övrig post
Förändring löneskatt
Utgående pensionsförpliktelse
Aktualiseringsgrad
Beräkningsgrund för pensioner framgår av kapitel redovisningsprinciper.

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

Vallentuna kommun har i augusti 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner
och landsting/regioner som per 2017-12-31 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 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342,5 miljarder kronor och totala tillgångar till 349,2 miljarder kronor.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 805,4 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 816,4 miljoner kronor.

Not 22. Operationell leasing
Belopp i mnkr

Kommun 2017

Kommun 2016

Erlagda leasingavgifter för
maskiner och fordon
lokaler
Summa

0,3
25,7
26,1

0,2
20,4
20,6

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

26,0
70,5
11,1

23,4
67,3
12,3

Not 23. Koncerninterna förhållanden
Belopp i mnkr

Ägd andel

Utdelning
Given

Kommunen
AB Össebyhus
Vallentuna förvaltnings AB
Belopp i mnkr

Intäkt
1,6

100 %
100 %
Ägd andel

Lån
Mottagare

0,1
100 %
100 %

Kort fordran/skuld

Kostnad

Kund
0,9

1,6

Givare
Kommunen
AB Össebyhus
Vallentuna förvaltnings AB

Försäljning

Mottagen

Räntor och borgensavgifter
Intäkt
Kostnad
0,1

Leverantör
0,9

Givare

Borgen
Mottagare

43,5
0,1

43,5

0,1
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Driftredovisning
Nämnd

2017
Budget
netto

Belopp i mnkr

intäkt

kostnad

netto

Avvikelse
netto

Kommunstyrelse

172,0

312,2

463,7

151,5

20,5

162,8

Barn- och ungdomsnämnd

150,0

668,5

817,8

149,3

0,6

133,8

Skolpeng

577,4

610,7

80,9

685,5

604,6

6,2

Utbildningsnämnd

31,3

49,5

80,8

31,3

0,0

20,0

Gymnasieskolpeng

120,9

9,0

135,9

126,9

-6,0

128,3

Socialnämnd

488,6

132,4

653,7

521,3

-32,7

451,7

Fritidsnämnd

52,0

4,7

55,6

50,9

1,1

48,3

Kulturnämnd

43,4

5,1

48,5

43,4

0,0

42,4

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

12,5

15,5

28,6

13,1

-0,6

13,3

Överförmyndarnämnd
Nämndernas nettokostnader

2,8

0,9

3,6

2,7

0,1

1,9

1 684,1

1 278,8

2 973,6

1 694,9

-10,8

1 580,0

-4,8

-92,4

Kapitalkostnader

-104,2

-99,4

-99,4

PO-pålägg

-258,9

-255,2

-255,2

-3,7

-238,1

258,9

261,4

261,4

-2,5

250,7

Sociala avgifter och pensionsavsättningar
Pensionsutbetalningar

32,2

Övriga intäkter och kostnader
50

2016

Bokslut

1,7

Summa finansieringsenheten
Verksamhetens nettokostnad exkl. avskrivningar

32,5

32,5

-0,3

31,5

397,2

395,5

-395,5

-1,1

-71,9

1,7

336,6

334,9

-406,8

-49,5

1 612,1

1 280,5

3 310,2

2 029,7

-417,6

1 530,6

Nämndernas budget och prognoser
Nämnd

2017
Budget

Belopp i mnkr

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter

168,0

Prognos
februari
169,0

Prognos
april
154,6

Prognos
juni

Prognos
augusti

155,6

159,4

Prognos
oktober
151,7

Utfall
151,5

4,0

5,0

5,0

4,0

4,0

4,0

Barn- och ungdomsnämnd

150,0

146,0

151,0

150,0

162,2

154,0

149,3

Skolpeng

604,6

610,7

610,7

605,0

604,7

604,7

603,5

Utbildningsnämnd

31,3

30,3

31,3

31,3

34,3

34,2

31,3

Gymnasieskolpeng

120,9

129,9

131,7

130,7

129,9

129,0

126,9

Socialnämnd

488,6

488,1

490,1

490,1

492,1

494,6

521,3

Fritidsnämnd

52,0

52,0

52,2

52,2

52,2

51,7

50,9

Kulturnämnd

43,4

43,4

43,4

43,4

43,4

43,4

43,4

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

12,5

12,5

12,5

12,5

15,0

13,5

13,1

Överförmyndarnämnd
Nämndernas nettokostnader

2,8

2,8

2,8

2,6

2,8

2,7

2,7

1 684,1

1 689,7

1 679,6

1 677,1

1 700,0

1 682,3

1 694,9

Kolumnen Budget innehåller budgetvärden enligt kommunplan 2017–2019 och ombudgeteringar.					

Investering
Tabellen visar investeringar per nämnd. Projekt som är större än en miljon kronor i årets utfall specificeras.
2017
Belopp i mnkr

Kommunstyrelsen

Projekt som sträcker sig över flera år

Årets budget

Årets utfall

Total projektbudget

Utfall t.o.m.
år 2017

Beräknad
totalsumma

Klar år

47,9

50,0

2018

257,6

76,4

Underhåll av förskolor, skolor och särskilt
boende

33,7

25,2

Upprustning torgytor

17,7

15,6

50,0

Utbyte kvicksilverbelysning

6,3

5,1

15,0

Paviljonger

13,8

15,0

2017

34,2

34,2

2017

28,0

8,0

28,0

2019

37,0

43,2

45,7

2017

4,9

Trafiksäkerhetsåtgärder

4,0

Trafikinvesteringar

9,0

3,1

Våtmarkspark

7,5

2,3

3,5

IT-utrustning

3,0

2,2

Cykelnätet

2,0

2,0

Energisparåtgärder

3,0

1,9

Åtgärder gator, gångbanor

2,0

1,8

Årliga investeringsanslag

1,3

Infrastruktur Tingvalla

1,2

Barn- och ungdomsnämnd

288,1

206,9

Hagaskolan

190,7

133,0

462,1

149,7

439,1

2019

Åby Ängar ny förskola

37,4

44,7

57,0

50,3

52,5

2018

Ny förskola i Ormsta

16,9

16,3

52,0

18,4

52,0

2019

Årliga investeringsanslag

6,0

5,4

Kårsta skola lokaleffektivisering

2,8

2,9

12,4

12,4

12,4

2017

Olympiaskolan

5,7

1,7

44,6

40,6

42,4

2017

Utbildningsnämnd

0,5

0,4

Socialnämnd

4,6

2,7

Alléns stödboende – gemensamhetslokal

3,2

1,6

6,5

2,0

8,8

2019

Fritidsnämnd

35,9

14,7

Underhåll ishallarna
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13,3

8,8

21,2

10,5

21,2

2020

Konstgräs Vallentuna idrottsplats

3,0

3,7

3,0

3,7

3,7

2017

Veda

1,4

1,1

12,0

11,8

12,0

2017

Kulturnämnd

0,5

0,2

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Summa

2,3

0,8

589,4

302,2

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 2017, en ny beräknad totalsumma samt
uppgift om det år projektet beräknas bli färdigställt. Budgetvärdena är hämtade ur kommunplan 2017–2019.					

R apporter

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

Vinst (+) / förlust (-)
i resultaträkningen

2017

2017

Årets budget

Årets utfall

Utfall t.o.m.
år 2017

Centrala delen av Vallentuna tätort

-0,2

0,4

1,8

Norra delen av Vallentuna tätort

-30,5

Belopp i mnkr

Årets utfall

0,0

Bostadsexploatering
-0,8

-5,9

Åby ängar

-3,1

-1,4

6,3

Åbyholm

0,2

-1,2

-5,5

Ormsta-Stensta
Våtmarkspark
Södra delen av Vallentuna tätort

0,1

-1,3

-2,4

-9,0

-2,3

-7,1

-96,0

-4,4

-51,3

1,3

0,0

Västra Manhemsvägen
Bällsta-Björnboda
Kristineberg

52

-4,2

-1,3

-1,7

-78,5

-4,8

-12,6
-29,6

Tingvalla

1,0

1,3

Lindholmen, Markim-Orkesta, Frösunda

0,2

-0,1

-0,5

Östra Vallentuna och Kårsta

-4,6

-2,7

-6,6

Kårsta-Rickeby

-3,2

-2,5

-5,3

Industriexploatering

-0,2

-1,7

-3,2

-1,2

-2,1

-101,5

-14,3

-90,5

Okvista
Summa
Budgetvärden enligt kommunplan 2017–2019.

0,0

-0,4

-0,4

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
RKR har publicerat en reviderad rekommendation RKR 17.2
– Värdering av och upplysning om pensionsförpliktelser.
Förändringen gäller främst att förmånsbestämda pensioner
ska värderas enligt RIPS17, tidigare enligt RIPS07 (riktlinjer
för beräkning av pensionsskuld).

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 38.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas i not till respektive
post såväl i resultaträkning som i kassaflödesrapport, eller
bådadera, när dessa förekommer. Som jämförelsestörande
betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger
en miljon 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 2018 som pekar på en negativ
avvikelse med 4,2 miljoner kronor jämfört med decemberprognosen.

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

Kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för
den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning,
det vill säga lika stora nominella belopp varje år, baserat
på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På
tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs
inga avskrivningar. I kommunen tillämpas normalt
avskrivningstiderna tre, fem eller tio år för maskiner och
inventarier och byggnader är uppdelade i komponenter
med en avskrivningstid på mellan 10 och 60 år. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. En samlad
bedömning av nyttjandeperiod för respektive tillgångstyp
görs.
Kommunen är färdig med införandet av komponentavskrivning. Publika fastigheter blev klara 2015 och
verksamhetsfastigheterna 2017. Anläggningar som fanns
i registret och hade ett värde över fem miljoner kronor vid
införandet har delats upp i komponenter. Resultateffekten
för verksamhetsfastigheter 2017 blev 16,1 miljoner kronor.
Det finns internt upparbetade immateriella tillgångar
för egenutvecklade program. Anskaffningsvärdet var 4,3
miljoner kronor och 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 RIPS17-modellen.
För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från
förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget
annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen 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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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 2o17.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll
och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt
fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt
givit de resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas verksamhetsberättelse för 2017” och övriga till berättelsen bifogade bilagor.
Kommunen redovisar ett negativt balanskravsresultat på 4o3,6
mnkr och uppfyller därmed inte kommunallagens krav på ekonomi i balans och ej heller kommunfullmäktiges finansiella måI.
Underskottet förklaras bland annat av avtalet om medfinansiering
av Roslagsbanans förlängning genom Sverigeförhandlingen.
Balanskravsresultatet skulle varit positivt med 5,6 miljoner kronor
utan Sverigeförhandlingen. Nämnderna redovisar sammantaget
ett underskott mot budget om 10,8 mnkr. Att underskottet inte är
större förklaras av att komponentavskrivning ger ett bokföringsmässigt stort överskott i år.
Den i särklass största avvikelsen är socialnämndens underskott
med 32,7 mnkr. Vi ser med oro på socialnämndens utfall och den
mycket bristfälliga prognossäkerheten under året.
Socialnämnden redovisar som sämst ett underskott om minus
6 mnkr. Av protokollen under året framgår att det funnits en kännedom om kostnadsutvecklingen på bland annat personalsidan
och inom individ- och familjeomsorgen. Lämnade prognoser
under årets senare del avviker dock kraftigt från faktiskt utfall. En
rak framräkning av nämndens utfall som det redovisas i den ekonomiska månadsuppföljningen per oktober skulle ge ett negativt
utfall på cirka 30 mnkr. Detta ska jämföras med den prognos på 6
mnkr som lämnades.
Med det uppdrag som ledamöter i en nämnd får av kommunfullmäktige följer ett ansvar. Ledamöterna svarar inför fullmäktige
för hur de själva och deras anställda genomför sitt uppdrag. Med
ansvaret följer att nämnden (ledamöterna) ska ha en tillräcklig intern kontroll och att upprättade räkenskaper är rättvisande. Så har
det inte varit i socialnämnden under 2017. Det är mycket allvarligt.
Ansvaret är aldrig någon annans.
Även om socialnämnden begärt att få information och underlag
så kan vi av protokoll inte utläsa hur denna information sett ut. Mot
den bakgrunden gör vi bedömningen att nämnden inte begärt eller
erhållit tillräckligt med underlag för att skapa sig en förståelse för
effekten av denna kostnadsutveckling. Vi bedömcr att nämnden i
den delen brustit i sitt ansvar att styra, leda och följa upp sin verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är angeläget att nämnden
säkerställer en rutin för tillförlitlig uppföljning, vilket vi kommer
att följa framgent.
Det kan finnas skäl för nämnden att se över sin internkontrollplan. I den nu antagna planen finns processer och rutiner med högt
riskvärde men där risken enligt nämnden bör accepteras.
Kommunledningskontoret har under våren genomfört en
granskning av socialförvaltningen. Granskningen innehåller en
analys av socialförvaltningens resultat 2017 och framtida påverkan
samt analys av socialförvaltningens prognoser 2o17. Granskningen
innehåller också rekommendationer för att klara 2018 års budget
och rekommendationer för trovärdiga prognoser 2018.
Den 16 april i år beslutade kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att beakta granskningens synpunkter och
genomföra förändringar enligt granskningens rekommendationer.
Vi anser att detta visar sittande nämnd på allvaret i tidigare försummelser men också innebär ett uppdrag till nämnden att skärpa
den interna kontrollen och noga överväga underlaget i lämnade
prognoser.
Revisionen har noga övervägt om vi ska tillstyrka eller avstyrka
ansvarsfrihet. Avsaknad av intern kontroll på det ekonomiska området och med ett mycket stort underskott som följd skulle egentligen

leda till att vi inte föreslår ansvarsfrihet. Revisionen tillstyrker trots
allt att nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
Vi kommer särskilt att följa nämnden och dess prognoser och
redovisning under 2018.
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen ”ha uppsikt över
övriga nämnders verksamhet”. Kommunstyrelsen har vidtagit ett
antal åtgärder när socialnämndens utfall blev känt. Vi anser dock
att kommunstyrelsen redan tidigare borde ställt sig frågande kring
nämndens lämnade prognos, främst under senare del av året.
Kommunens socialnämnd är skyldig att rapportera till IVO om
beviljat bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om
en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Samtidigt med rapporteringen till IVO ska beslutet sändas till
kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.
Revisionen har löpande fått sådan information. Antalet icke
verkställda beslut har i jämförelse med tidigare år varit relativt
högt. Vid utgången av fjärde kvartalet 2017 fanns 6 ärenden som var
äldre än ett år, 8 ärenden som var mellan 6 månader och ett år gamla
och 6 ärenden som var yngre än 6 månader. Det äldsta ärendet var
18 månader gammalt.
Anledningen till att beslut inte kunnat verkställas är enligt förvaltning och nämnd i huvudsak resursbrist. Om beviljade insatser
inte verkställs inom tre månader kan konsekvenserna enligt socialförvaltningen bli att brukare inte får sina behov tillgodosedda, vilket
i sin tur kan leda till att behoven eskalerar samt missnöje hos brukare
och anhöriga samt att kommunen kan åläggas att betala vite.
Revisionen ser allvarligt på att så många ärenden fortfarande är
öppna. Vi noterar att frågan diskuterats i socialnämnden och att
en åtgärdsplan tagits fram. Effekterna av planen ska redovisas till
nämnden i maj 2018. Revisionen kommer uppmärksamt att följa
utvecklingen.
Vi har noterat att kommunens investeringsbudget inte fullt ut
nyttjats under året, vilket vi även sett tidigare år. Det är angeläget
att kommunstyrelsen kommande år arbetar med att få en mer
realistisk investeringsbudget.
Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömningar:
Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen och nämnderna i Vallentuna kommun bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt förutom socialnämnden och kommunstyrelsen i den
del som avser uppsiktsplikten gentemot socialnämnden.
• Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
• Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll
sammantaget har varit tillräcklig förutom de brister som har
uppmärksammats och framgår av vår redogörelse.
• Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det
finansiella perspektivet.
• Vi bedömer, utifrån årsredovisningen, att resultatet är förenligt med fullmäktiges övergripande verksamhetsmål.
•

Ansvarsfrihet och årsredovisning

Vi tillstyrker
• att fullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
• att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad
i enlighet med den kommunala redovisningslagen och enligt
god redovisningssed.
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