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Kommunalrådet har ordet  
 

 

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet 
Sten-Åke Adlivankin (m)          (Foto: Tommy jansson) 

 

Det positiva året 
Ekonomiskt sett så har 2005 varit det år som varit 
mest lätthanterligt under innevarande mandat-
period. I stort sett alla nämnder har i sina prognoser 
visat att man skulle klara sin budget under året. 
Undantaget har varit socialnämnden som drabbades 
hårt av utökade kostnader för den grupp som inne-
fattas av lagen om stöd och service för vissa funk-
tionshindrade (LSS) och regeringens beslut att 
minska sjuktalen som fick Försäkringskassan att 
friskskriva människor som inte hade annat alter-
nativ än att söka försörjningsstöd. Kommun-
styrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att 
socialnämnden ska slippa ta med sitt underskott för 
försörjningsstöd (1,3 mkr) som en direkt följd av 
regeringens beslut och därför kan anses vara en 
opåverkbar kostnad. Kommunstyrelsen har vidare 
beslutat att alla statliga bidrag som är kopplade till 
en verksamhet ska delas ut till berörd nämnd med 
automatik. Detta för att nämnderna ska ha ett så 
klart underlag som möjligt för sin ekonomiska 
planering och prognostisering.  
 

Ökad kvalitet för Vallentunaborna 
Tidigare år har vi tvingats till stora åtgärder för att 
klara av kommunens ekonomi. Vi har med 
spänning följt utvecklingen och med stor glädje 
kunnat konstatera att kvalitet inte automatiskt sänks 
för att de ekonomiska resurserna blir mindre. Vi har 
under året kunna se att kvaliteten har fortsatt att 
öka.  
 

Investeringar minskar 
Investeringarna har tidigare år varit betydligt högre 
än kommunens avskrivningar. Resultatet av detta är 

att mindre medel kan användas till drift av verk-
samhet. Från och med 2003 är investeringarna på 
en sund ekonomisk nivå och vi har kunnat minska 
kommunens lån. Under året har kommunens lån 
minskat med 100 mkr. 
 

Årets nyheter 
I början av året kontaktades vi av Bricad Holding 
AB som visat sitt intresse av att förvärva Vallen-
tuna centrum och bygga en simhall. Politiska beslut 
togs om att avtal skulle förhandlas fram. Affären 
kommer att avslutas 2006 och innebär att det kom-
mer till investeringar i halvmiljardklassen utan att 
skattepengar riskeras. 
 
Vallentuna blev årets företagarkommun i länet med 
anledning av företagens positiva utveckling, detta 
hjälpte till att förstärka den framtidstro som vi känt 
ha spritt sig i kommunen. 
 
Vi har fått ett antal nya friskolor och förskolor bl a 
med idrottsinriktning. I ett samarbete mellan 
nämnder och landstinget flyttades ungdoms-
mottagningen hem till Vallentuna. Gymnasiet har 
förstärkt satsningen på inriktningarna hockey, 
fotboll och volleyboll.  
 
Under året togs en gemensam vision fram med de 
övriga nordostkommunerna vilket ger myndigheter 
och intressenter en bild av hur regionens planerade 
tillväxt ser ut. Planprogram för centrala Vallentuna 
har tagits fram och ett seminarium har hållits för 
byggföretag för att informera om planerna. Ut-
byggnad av bredband i glesbygden har skett och 
kommunen har tagit fram en ny näringslivsstrategi. 
 
Satsningen på personalens hälsa som startades 2002 
visade sig under året ha gett ett mycket positivt 
resultat, där vi kan utläsa att sjukfrånvaron minskat 
märkbart. Arbetet med den planfria korsningen går 
framåt och ligger i länstrafikplanen med byggstart 
2009. 
 
Vallentuna är en av landets snabbast växande 
kommuner och vi planerar för att ännu fler ska få 
bo i en av länets trevligaste och bäst skötta kom-
muner. 
 
Sten-Åke Adlivankin (m) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Nyckeltal i sammandrag 
 

2005 2004 2003 2002 2001

Befolkning 31/12 1) 27 397 26 889 26 309 25 905 25 643
varav  1 -  5 år 2 038 1 914 1 851 1 763 1 771
varav  6 - 15 år 4 213 4 258 4 298 4 277 4 301
varav 16 -19 år 1 533 1 471 1 332 1 300 1 268
varav 80 - w år 786 770 736 707 717

Antal årsarbetare 2) 1 268 1 206 1 238 1 256 1 317
per 1000 invånare 46 45 47 49 51

Skattesats, kr 31:45 31:45 30:30 28:00 28:00
varav kommunen 19:18 19:18 18:68 17:68 17:68

Årets resultat, mkr 29 42 -5 -39 -8
exkl extraordinära poster 7

Driftsbudgetavvikelse, mkr 15 0 -6 -30 2
inkl extraordinära poster 35

Nettokostnader, mkr 3) 853 786 756 724 666
per invånare, kr 31 138 29 231 28 735 27 948 25 972

Nettokostnadens andel av skatteintäkterna, % 92 93 95 100 96
(skattekvot)

Nettoinvesteringar, mkr 33 26 43 116 118
per invånare, kr 1 203 982 1 650 4 474 4 609

Eget kapital, mkr 541 512 470 475 513
per invånare, kr 19 747 19 041 17 865 18 336 20 005

Låneskuld, mkr 90 190 260 280 110
per invånare, kr 3 285 7 066 9 883 10 809 4 290

Soliditet, % 67 59 55 55 68
inkl ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden 18 14 11 13 21

1) Källa SCB
2) Exkl anställda i verksamhet på entreprenad
3) Exkl avskrivningar  

 



VALLENTUNA KOMMUN  Årsredovisning 2005 
 

    5

Förvaltningsberättelse
Omvärldsanalys 
Befolkning och bostadsbyggande  
Vallentuna kommun fortsätter att växa. Under 2005 
har befolkningen ökat med drygt 500 invånare, 
vilket är en tillväxt med 2 %. I planerna ligger att 
kommunen ska växa i minst denna takt under de 
kommande åren. Befolkningstillväxten gör att 
medborgarnas krav på service ökar. Befolknings-
förändringen har varit störst i åldersgruppen 1-5 år, 
vilket givit ett ökat behov av förskoleplatser. Under 
året har kommunen anpassat befintliga förskolor 
för att kunna ta emot fler barn samtidigt som två 
privata förskolor har öppnat.  

Det är stor aktivitet på bostadsbyggandet och under 
året har man påbörjat byggnationen av ca 200 bo-
städer, mestadels småhus. Även intresset för att 
köpa mark för etablering av företag har ökat under 
2005.  
Ekonomisk utveckling 
Året har inneburit en god ekonomisk utveckling för 
hela kommunsektorn och så även för Vallentuna 
kommun. Skatteunderlagets tillväxt har varit drygt 
3 %, vilket bidrar till den goda ekonomiska utveck-
lingen. Staten har även tillskjutit medel till skatte-
utjämningssystemet och Vallentuna har för första 
gången fått kompensation för eftersläpningen av 
skatteintäkter, vilket blir följden av befolkningsin-
flyttningen. Kostnader för LSS (Lagen om särskilt 
stöd) har ökat men efter stor osäkerhet under året 
fick kommunen vid årets slut full kompensation för 
de ökade kostnaderna 2005.  

Inriktningsmål och åtaganden 
I kommunplanen 2005 fastställdes ett antal inrikt-
ningsmål med underliggande åtaganden som varit 
styrande för nämndernas verksamhet. Nedan följer 
en övergripande redovisning av hur man har arbetat 
med och uppfyllt dessa inriktningsmål. Under varje 
målrubrik återfinns de viktigaste aktiviteterna man 
utfört för att uppfylla målen i rubriken. Mer detalje-
rade beskrivningar finns i respektive nämnds verk-
samhetsberättelse. 
Delaktighet 
(utvecklad demokrati, inflytande och valfrihet) 
• Under året har strukturplan och planprogram 

för centrala Vallentuna varit utställda på hem-
sidan och biblioteket för att få in medborgarnas 
synpunkter.  

• Kulturnämnden har satsat på ett antal evene-
mang för att få in åsikter om verksamheten och 
ta tillvara medborgarnas engagemang. Exempel 
på detta är enkät på hemsidan, utställningar 
med aktiviteter och föreningsmöten. 

• Fritidsnämnden har haft en dialog med med-
borgarna genom träffar med olika fritidsföre-
ningar om vad som är viktigt för dem i fram-
tiden.  

• En medborgarenkät i SCB:s regi har genom-
förts. Resultatet av denna kommer att bearbetas 
i kommande planering. 

• För att utöka valfriheten för kommuninvånarna 
inom skolområdet har ett antal nya friskolor 
och enskilda förskolor startats under 2005. 
Föräldrarna får skriftlig information om samt-
liga skolor som finns i kommunen inför skol-
valet.  

Service och kvalitet  
(tillgänglighet, samverkan, kvalitet och attraktiv 
arbetsgivare) 
• Stora delar av kommunens digitala kartmaterial 

har blivit tillgängligt på hemsidan och presen-
tation av ytterligare geografiskt material har 
påbörjats. 

• Vallentuna kommun stod under året för värd-
skapet inom nordostkommunernas arbete 
(UNO). Tyngdpunkten för årets arbete har varit 
att skapa en vision för fortsatt utveckling. Ett 
EU-projekt i syfte att utveckla kommunerna 
runt Arlanda påbörjades i början av året. 

• Kvaliteten i utförda tjänster följs upp med bru-
karenkäter på varje förvaltning samt mätningar 
av uppnådda resultat. Kommunen har generellt 
uppnått en bra kvalitet. Som exempel kan man 
se att skolan får bra betyg på upplevd kvalitet 
av elever och föräldrar samtidigt som betygs-
poängen har ökat och ligger i linje med mål-
sättningen. 

• Aktiviteter för fortsatt utveckling av organi-
sation och medarbetare pågår med hjälp av 
verktyget Investors in people (IiP) inom 
samtliga förvaltningar. Ledarutveck-
lingsprogrammet (LUP) startade med första 
chefsgruppen på 20 personer i mitten av året. 
Programmet kommer att pågå i tre år och 
omfatta samtliga (ca 100) chefer.  
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Barn och ungdom  
(utveckling och lärande, skydd och trygghet, hälsa 
och miljö, inflytande och ansvar, fritid och kultur) 
• Förskolor och grundskolor dokumenterar syste-

matiskt varje barns utveckling och lärande och 
utformar individuella utvecklingsplaner.   

• För att ge bättre stöd till ungdomar i behov av 
särskilt stöd har man samlat alla resurscentrums 
grupper och språkklasser i en och samma skola, 
Hjälmstaskolan. 

• Kulturskolans verksamhet har utökats så att fler 
barn och ungdomar ska ha möjlighet att utöva 
kulturaktiviteter.  

• Vallentuna har öppnat en egen ungdoms-
mottagning. Tidigare fick de ungdomar som 
hade behov åka till Mörby. Mottagningen är ett 
samarbete mellan kommunen och landstinget. 

Äldre  
(tillgänglighet och service, hälsa och miljö, infly-
tande och valfrihet) 
• Genom statsbidrag har kommunen kunnat för-

stärka stödet till anhörigvårdare samt starta en 
kompetenshöjande utbildning för personal inom 
äldreomsorgen på såväl kommunala som privat 
drivna enheter. 

• Bostäder för äldre planeras. Man har gjort klart 
en detaljplan för bostäder i Karby samt  haft 
programsamråd om lägenheter i centrala 
Vallentuna. 

Miljö, boende, arbetstillfällen och infra-
struktur 
• Inom livsmedelsområdet har handdatoriserade 

inspektioner genomförts under året. Detta i 
syfte att öka samsyn och kvalitet. För att 
underlätta egenkontroller har näringsidkare 
erhållit en lathund från kommunen. 

• Arbetet med att ta fram planer och finansiering 
för Vallentuna trafikplats har pågått intensivt 
under året. 

• Kommunen har lyckats att få fler långtids-
arbetslösa personer i arbete tack vare insatser 
på enheten Teamwork.  

• Dialogen med näringslivet har blivit bättre tack 
vare en ny näringslivsstrategi, nyhetsbrev till 
företagare och regelbundna luncher där kom-
munen träffar företrädare för näringslivet. 

Ekonomi 
• Ny kommunplanmodell har tagits fram för 

kommunplan 2006-2008 som beslutades i full-
mäktige i juni. Syftet med förändringen är att se 
en röd tråd från den politiska visionen och bryta 

ner denna till tydliga mål och uppdrag för verk-
samhet och ekonomi. 

Finansiell analys  
Balanskravet klarades 
Enligt bestämmelser i kommunallagen skall kom-
munernas ekonomi vara i balans på så sätt att in-
täkterna skall överstiga kostnaderna och bokslutet 
därmed visa ett positivt resultat.  

Det positiva resultatet i 2005 års bokslut innebär att 
balanskravet uppfyllts och att minskningen av det 
egna kapitalet som skedde under åren 2001-2003 
nu helt har återställts. 

Utöver balanskravet har kommunfullmäktige fr o m  
2006 beslutat om följande finansiella mål: 

• Kommunens årliga resultatmål är att uppnå ett 
resultat efter finansnetto på minst 2 % av 
skatteintäkterna. För 2005 skulle detta mål ha 
varit knappt 17 mkr, vilket har uppfyllts. 

• Skattekvoten (kommunens nettokostnader 
inklusive finansnetto, exklusive avskrivningar i 
relation till skatteintäkter och utjämning) ska 
uppgå till maximalt 95 %. Även detta mål är 
uppfyllt 2005 då skattekvoten ligger på 92 %. 

• Exploateringsverksamheten ska vara självfinan-
sierad. Detta har uppnåtts i de avtal som är in-
gångna under året. 

Nämndernas driftsredovisning 
Nämndernas nettokostnader (driftskostnader – 
driftsintäkter inklusive interna poster) 2004 och 
2005 samt avvikelse mot budget framgår av 
tabellen på sidan 9. 

Nämndernas nettokostnader har ökat med 71 mkr 
(drygt 8 %) mellan åren 2005 och 2004. I denna 
ökning ligger ökade personalkostnader på 32 mkr, 
vilka består dels av kostnader för lönerevision på ca 
14 mkr (3 %) samt volymökningar på ca 18 mkr. 
Antal årsarbetare har ökat med totalt 62 i kommu-
nen. Den största ökningen ligger på barn- och ung-
domsförvaltningen där man ökat personalen inom 
både skola och förskola i takt med befolkningsök-
ningen i den aktuella gruppen 1-19 år. 

En övrig stor post är entreprenader som ökat med 
ca 30 mkr, det kan vara verksamhet inom skola och 
förskola, social omsorg eller när samhällsbygg-
nadsförvaltningen upphandlar arbete på entrepre-
nad. En stor del av ökningen 2005 är inom skola 
och förskola. Övriga kostnader som ökar är bl a 
hyreskostnader inom både socialförvaltningen och 
barn- och ungdomsförvaltningen. Denna ökning 
hänför sig till befolkningsökningen, vilken har 
medfört att behoven av fler lokaler för förskolor 
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och social omsorg har ökat. Inom socialförvalt-
ningen har kostnaden för placeringar ökat, både 
volym- och prismässigt. Se varje nämnds verksam-
hetsberättelse för mer detaljerad redovisning. 

Nämndernas intäkter (avgifter, taxor m m) ligger på 
i stort sett samma nivå för 2005 som för 2004. 
Budgetavvikelsen för nämnderna ligger på knappt 
8 mkr 2005. Med en total omslutning på 928 mkr 
blir detta knappt 1 %, vilket är en acceptabel 
avvikelse. Resultatet är bättre än bedömningarna i 
årets prognoser och tendensen med att man är 
försiktig i början av året för att bli mer och mer 
säker ju närmare slutet man kommer gäller även 
2005. Den nämnd som prickande rätt på sin 
prognos var socialnämnden. De har flaggat för ett 
underskott i storleksordningen 7-9 mkr hela året 
och hamnade på 7,7 mkr men fick kompensation 
för ökade LSS-kostnader med 4,6 mkr och därmed 
blev avvikelsen 3,1 mkr.  

Skatteintäkter och bidrag  
Skatteintäkter och bidrag har ökat med 88 mkr 
2005 jämfört med 2004 vilket gör att dessa mer än 
väl täcker nämndernas ökade verksamhetskost-
nader. Om man studerar skattekvotens utveckling 
ser man en förbättring med ytterligare en procent-
enhet till 92 % jämfört med 2004. Skattekvoten är 
ett av de viktigaste nyckeltalen för att beskriva det 
ekonomiska tillståndet för kommunen. Nyckeltalet 
visar hur stor del av intäkterna i form av skatter och 
bidrag som går åt till att täcka den löpande 
verksamheten. 

Skattekvotens utveckling (%)
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98

100

102

2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Nedan visas en jämförelse av skatter och bidrag 
mellan åren 2004 och 2005. 
 
Kommunens skatter och generella bidrag  
(mkr) 2005 2004 
Kommunalskatt 839,9 824,0 
Skatteutjämning netto 72,7 8,9 
Generella statsbidrag netto 12,3 8,5 
LSS-utjämning  4,6  
Summa intäkter 929,5 841,4 
 

Kommunalskatten, d v s kommunens intäkter från 
kommuninvånarna ökade med 16 mkr (2 %), mel-
lan åren. Orsaken är att befolkningen har ökat och 
att det totala skatteunderlaget ökat.  Utdebiteringen 
har varit stabil mellan 2004 och 2005. Resterande 
ökning av intäkterna beror på att staten skjutit till 
mer pengar i skatteutjämningssystemet. Bl a har 
Vallentuna fått kompensation för tillväxt (ca 6 mkr) 
och kompensation för att man har en stor andel 
barn och unga i skolåldern. Nytt för 2005 är att 
kommunen fått ett bidrag för ökade LSS-kostnader. 

Bättre finansnetto 
Finansnettot utgörs av skillnaden mellan finansiella 
kostnader och intäkter, huvudsakligen räntor. 
Under 2005 har en förbättring skett och utfallet 
uppgår till 1,9 mkr jämfört med 6,5 mkr under 
2004. Det externa räntenettot har förbättrats som 
följd av att låneskulden har kunnat amorteras och 
att räntenivån har fortsatt ligga på en låg nivå. 
Bland de finansiella intäkterna har aktieutdelning-
arna ökat något.  

Balansräkningens tillgångar 
Balansräkningens anläggningstillgångar har sam-
mantaget minskat med 16 mkr. Årets nettoin-
vesteringar i fastigheter och anläggningar har ökat 
värdet på anläggningstillgångarna med 33 mkr. Av- 
och nedskrivningar har samtidigt minskat värdet 
med 46 mkr. Utöver dessa poster har man sålt mark 
och bostadsrätter för 3 mkr. 

Balansräkningens omsättningstillgångar har mins-
kat med sammanlagt 45 mkr. De största förklaring-
sposterna till detta är att kassan har minskat med 
50 mkr till följd av stora amorteringar på lån 
(100 mkr) och att exploateringstillgångarna har 
ökat med 18 mkr som följd av hög upparbetning av 
exploateringsobjekt under året. Dessa objekt kom-
mer successivt att inbringa intäkter kommande år. 

Balansräkningens skulder   
Långfristiga skulder ligger på samma nivå 2005 
som 2004. Kortfristiga skulder har minskat med 
95 mkr, detta tack vare stora amorteringar på 
banklån.  

Pensionsåtagandena ökar  
Pensionsskulden redovisas enligt den s k blandade 
modellen som föreskrivs i redovisningslagen för 
kommuner. Pensionsförmåner intjänade t o m 1997 
redovisas som ansvarsförbindelse utanför balans-
räkningen. Denna post är nu 399,6 mkr inklusive 
löneskatt och har, enligt KPA:s beräkning, ökat 
med ca 8 mkr under året. Kommunen har inga sär-
skilda medel avsatta som svarar mot ansvarsför-
bindelsen. Däremot ingår ökningen av denna 
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ansvarsförbindelse i det uppsatta resultatkravet 
(2 % av skatteintäkterna). 

Pensionsförmåner intjänade fr o m 1998 utbetalas 
årligen till arbetstagarna för individuell placering 
eller redovisas som avsättning i balansräkningen,    
t ex vad avser kompletterande och särskild ålders-
pension. Enligt fastställt reglemente skall avsatta 
medel förvaltas internt inom kommunens redovis-
ning, d v s återlånas. Posten avsatta medel för pen-
sioner i balansräkningen uppgår till 28,6 mkr. 
Ökningen från 2004 är 5 mkr. Några visstids-
förordnanden eller andra avtal med särskilda 
pensionsvillkor finns inte. 

Intjänad pensionsrätt 2005, som belastar resultat-
räkningen, uppgår inklusive upplupen löneskatt till 
knappt 22 mkr och har belastat verksamheterna i 
form av personalomkostnadspålägg. Resultatet har 
också belastats med årets utbetalningar av pensio-
ner, som uppgått till knappt 12 mkr inklusive löne-
skatt. Kostnaden för pensioner blev därmed ca 34 
mkr under 2005 och ökade med 9 mkr mot 2004. 
Ökningen beror på att fler anställda ligger över 
lönetaket för kompletterande ålderspension. 

Pensionsmedelsförvaltning (mkr) 2005 
Avsättningar   28,6 
Ansvarsförbindelser    399,6 
Återlåning  428,2 
 

Borgensåtaganden  
Inga nya borgensåtaganden har skett under 2005 
och kommunens borgensåtaganden i kommunal-
förbund har minskat. Därmed har det totala 
borgensåtagandet minskat med 11 mkr och det 
avser Käppalaförbundet. 

Fortsatt hög likviditet och soliditet  
Likviditeten beskriver betalningsberedskapen på 
kort sikt. Likvida medel har under året minskat 
med 50,3 mkr. Den största förklaringen är att 
kommunen har amorterat 100 mkr på kortfristiga 
banklån. Trots detta är likviditeten fortsatt god. 
Denna beredskap behövs inför kommande stora 
investeringar i äldrevård, skola och infrastruktur. 

Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka 
på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna 
som är finansierade med eget kapital. Enligt 2005 
års bokslut är soliditeten ca 67 %, vilket innebär en 
högre nivå än i bokslut 2004 då den var 59 %. För-
bättringen beror på att det egna kapitalet ökat sam-
tidigt som den totala balansomslutningen minskat. 

Soliditeten är god även om man lägger till ansvars-
förbindelser för pensioner. Soliditeten blir då 18 % 
för 2005 mot 14 % 2004.  

Låg investeringsvolym  
Investeringsvolymen har fortsatt att vara låg 2005, 
33 mkr mot budgeterade 52 mkr. Dock är volymen 
något högre än 2004. Beloppet för 2005 tar bara 
76 % i anspråk av det finansiella utrymme som 
skapats genom de planenliga avskrivningarna. 

Under 2005 har inga större nya investeringsprojekt 
genomförts. Utöver löpande investeringar i form av 
mindre vägprojekt, ventilationsåtgärder och inven-
tarieanskaffning kan nämnas nya förskolor inom 
barn- och ungdomsnämnden. Investeringarna 
kommer dock att ta fart från 2006 och framåt. 
Kommunen kommer att ha behov av ökad kapacitet 
inom äldreboende, förskolor och kulturverksam-
heten. 

Nedanstående diagram visar utvecklingen av 
nedlagda investeringar under åren 2000-2005. I en 
kommunal verksamhet varierar investeringarna 
över åren av naturliga skäl eftersom de anpassas 
efter invånarnas utveckling och behov.  
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Verksamhet i extern regi 
En stor del av kommunens verksamhet bedrivs av 
andra utförare än kommunen. Det gäller t ex 
samhällsbyggnadsnämnden som upphandlar 
entreprenaddrift av parkskötsel, vägdrift och 
avfallshantering. Dessutom upphandlas stora delar 
av fastighetsdrift och fastighetsunderhåll av ett 
antal olika entreprenörer. Av barn- och ungdoms-
nämndens verksamhet bedrivs ca 69 % av 
förskoleverksamheten av enskilda utförare inom 
ramen för skolpengssystemet. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden köper ca 50 % av 
gymnasieutbildningen av andra kommuner eller 
friskolor. Socialnämnden har också en stor andel 
externt upphandlad verksamhet. Inom områdena 
individ- och familjeomsorg, äldre- och handikapp-
omsorg samt verksamhet för funktionshindrade 
ligger andelen i extern regi mellan 40 och 50 % och 
för psykiskt långtidssjuka på ca 60 %.  
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Känslighetsanalys 
Kommunens ekonomi påverkas av ett flertal fakt-
orer. Vissa kan vara direkt påverkbara genom 
kommunala beslut, andra kan ligga helt utanför 
kommunens kontroll. Känslighetsanalysens syfte är 
att beskriva hur olika händelser kan påverka kom-
munens ekonomiska situation baserat på förhållan-
dena under 2005. Beslut om förändringar ger dock 
normalt inte så snabb effekt utan måste ses i ett 
längre perspektiv.  
 
Händelse   mkr 

Löneförändring med 1 % +/- 4,9 
10 genomsnittliga helårstjänster +/- 4,0 
Prisförändring med 1 % +/- 1,5  
Ränteförändring med 1 % +/- 1,9 
Socialbidragsförändring med 10 % +/- 1,2 
Förändrade taxor 10%  +/- 3,5 
Förändrad kommunalskatt med 10 öre +/- 4,4 

Framtiden 
En övergripande målsättning för Vallentuna 
kommun är att ha en ekonomi i god balans. Under 
2005 har detta mål kunnat uppnås och det egna 
kapitalet har återställts efter förluståren 2001-2003. 
Kommunens planering för 2006-2009 visar på 
prognoser med en stabil ekonomi och god 
ekonomisk hushållning trots stora investeringar och 
ett ökat pensionsåtagande. En viktig förutsättning 
för detta är dock att kommunen fortsätter att växa i 
en takt på 500-1000 medborgare per år och att 
staten fortsätter att kompensera kommunen för 

tillväxt samt utjämning. Det är också viktigt att 
staten tillämpar den s k finansieringsprincipen när 
man lägger ökat ansvar på kommunerna. Ett 
exempel på detta är förändringar inom LSS. 

Vallentuna står inför spännande utvecklingsmöjlig-
heter men det är viktigt att kombinera satsningar 
med god ekonomisk hushållning så att en stabil 
ekonomisk utveckling infrias. Under 2006 kommer 
kommunen att sälja Vallentuna centrum för att 
möjliggöra en positiv utveckling för medborgarna. 
Följden av denna förbättrade service blir att kom-
munens hyreskostnader ökar med ca 10 mkr per år. 
Kommunen kommer också att kunna erbjuda invå-
narna ett nytt badhus då man ingått avtal med en 
entreprenör som är i full gång med planering av 
detta. 2007 planeras för en utbyggnad av Korallens 
äldreboende och ombyggnad av biblioteket. 2008  
planerar man för att bygga om trafikkorsningen 
tillsammans med Vägverket och SL. 

Vallentuna går en ljus framtid till mötes med en 
kraftig befolkningstillväxt och framtidstro men det 
finns alltid ett antal osäkerhetsfaktorer inför fram-
tiden vilka kommunen inte kan påverka. Det gäller 
t ex konjunkturutvecklingen som ger effekter på 
såväl intäkts- som kostnadsutvecklingen. Osäker-
heter om det framtida utfallet i skatteutjämnings- 
och statsbidragssystemen är andra oförutsedda 
effekter som är svåra att genomlysa. Alla dessa 
faktorer sammantaget ger anledning till viss 
försiktighet. 
 

 
Nämndernas prognoser över budgetavvikelser 2005 (mkr) 
       
Nämnd Uppföljningstillfälle

Slutlig 
budget 
2005 Mars

Tertial 1 
(Apr) Juli

Tertial 2 
(Aug) Sep Okt Nov

Bokslut 
(Dec)

Kommunstyrelsen 53,5 -0,3 -0,3 -0,3 0,0 -0,1 -0,3 0,4 3,5

Samhällsbyggnadsnämnden &
Myndighetsnämnden för teknik och miljö 31,7 0,0 -0,3 -0,3 -0,8 -0,4 1,8 2,0 3,8

Fritidsnämnden 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3

Kulturnämnden 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Barn- och ungdomsnämnden 50,8 -0,1 0,0 -0,2 0,4 0,5 -0,1 0,1 3,7

Skolpengsbudget 393,0 -4,6 -0,5 -1,6 -1,6 -0,7 -0,3 -0,7 -1,0

Utbildningsnämnden 104,5 0,0 2,0 1,9 1,4 1,1 1,1 0,8 0,3

Socialnämnden 267,6 -4,0 -5,7 -9,2 -8,7 -8,7 -8,6 -8,4 -3,1

Summa 935,3 -9,0 -4,8 -9,7 -9,3 -8,3 -6,4 -5,7 7,6    
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Driftredovisning 2005 
Belopp i tkr. Inklusive interna transaktioner. 
 
Nämnd   Kostnader     Intäkter Netto Netto   Budgetavvikelse  

2005 2005 2005 2004 2005 2004
Kommunstyrelse -73 118 23 123 -49 995 -43 825 3 460 4 657
Samhällsbyggnadnämnd -209 249 181 543 -27 706 -23 905 3 802 115
Myndighetsnämnd -161 0 -161 -159 -9 -39
Fritidsnämnd -28 627 5 236 -23 391 -21 249 308 675
Kulturnämnd -11 042 614 -10 428 -10 270 108 -10
Barn - och ungdomsnämnd -556 871 509 720 -47 151 -35 964 3 685 5 233
Skolpeng -405 255 11 289 -393 966 -375 855 -966 -2 855
Utbildningsnämnd -115 832 11 663 -104 169 -95 286 300 1 382
Socialnämnd -372 703 102 045 -270 658 -250 291 -3 057 1 026
Summa -1 772 858 845 232 -927 625 -856 803 7 631 10 185

Övriga kostnader 1) och intäkter 2) -56 784 85 722 28 938 29 087 7 438 -913
Finansieringsförvaltning -4 718 932 414 927 696 834 901 396 -9 099

Summa Totalt -1 834 360 1 863 368 29 008 7 185 15 464 173

1) Övriga kostnader             2) Övriga intäkter

Utbetalda pensioner/löneskatt -11 956           Realisationsvinst 5 840
Avslut exploateringsområden -464           Kapitalkostnader 79 882
Differens kalkylerade/verkliga personalomkostnader 1 294           Summa 85 722
Avskrivningar/Nedskrivningar -45 658
Summa -56 784  

Investeringsredovisning 2005 
Belopp i tkr

Nämnd 2005 2004 2003 2005
Budget-

     Netto      Netto Netto avvikelse
Kommunstyrelse 7 666 5 751 3 857 -1 368
Samhällsbyggnadsnämnd 18 604 10 187 30 840 18 128
Fritidsnämnd 942 4 269 1 581 58
Kulturnämnd 0 0 30 1 000
Barn -och ungdomsnämnd 4 424 2 197 5 143 -21
Utbildningsnämnd 592 96 514 583
Socialnämnd 727 935 1 396 773

Summa 32 956 23 434 43 361 19 152  
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Personalberättelse 
 
En gemensam personalpolicy 
Målet med kommunens gemensamma personalpoli-
cy är att den ska främja verksamheten och bidra till 
delaktighet – engagemang – förnyelse och ett 
attraktivt arbetsklimat. 

Personalpolicyn innehåller gemensamma 
värderingar och förhållningssätt när det gäller: 
arbetsklimat, personalrörlighet, personalutveckling, 
lönebildning, jämställdhet och mångfald, 
information, ledarskap, ny teknik. 

Förvaltningsgemensam utveckling 
Förvaltningsgemensam utveckling har genomförts i 
syfte att föra ut kommunens övergripande strate-
gier/idéer och förhållningssätt i hela organisatio-
nen. Den genomförs också med syftet att effektivt 
utnyttja egna resurser genom samverkan över 
förvaltningsgränserna och för att samordna utveck-
lingsinsatser där externa konsulter medverkar. 

Utbildningar inom arbetsmiljöområdet med 
fokusering på rehabilitering och samverkan har 
genomförts. Dessutom har kompetensutveckling 
inom områdena för ekonomi- och personalredovis-
ningssystem, IT, statistik och befolkningsdata 
bedrivits. Även områden som sekretess, språk-
behandling och mångfald har ingått i utbildnings-
utbudet. 

Ett flerårigt ledarutvecklingsprogram har startat 
under hösten. Inom ramen för programmet kommer 
ett antal aktiviteter att anordnas. Under en heldag i 
september samlades ca 150 ledare på olika nivåer i 
kommunen för en gemensam start och en första 
grupp om 20 chefer har påbörjat sitt individuella 
ledarutvecklingsprogram.  

Arbetsmiljön 
I kommunens arbetsmiljöplan, AM 2005, har områ-
dena personalutveckling och rehabilitering/arbets-
anpassning prioriterats. Investors in People (IiP) 
har introducerats som en metod där strukturerad 
kompetensutveckling stödjer verksamhetens syfte 
och mål och bidrar till ett ökat engagemang hos de 
anställda. Genom en kommungemensam personal-
resurs har arbetet inom rehabiliteringsområdet 
kunnat bedrivas intensivt på både kommun- och 
förvaltningsnivå. 

Projektet ”Friskvårdsåret 2005” har erbjudit ett 
brett utbud av friskvårdsaktiviteter för alla 
anställda. Utbudet har också omfattat hälso- och 
livsstilsfrågor. En modell med friskvårds-
inspiratörer i verksamheterna har etablerats. 

Därmed har engagemanget för friskvårdsfrågorna 
ökat på de olika enheterna. 

Den attraktiva kommunen 
För att Vallentuna kommun också i fortsättningen 
ska vara en attraktiv arbetsgivare har kommunen 
arbetat vidare med det handlingsprogram som fast-
ställts i projektet ”Attraktiv kommun”. I detta 
projekt har bland annat ledarskaps- och kompetens-
utvecklingsfrågor stått i fokus.  
För att mäta de anställdas inställning till kommunen 
som arbetsgivare och för att få ett underlag för fort-
satt utveckling har en enhetlig medarbetarenkät 
genomförts bland alla anställda. 

Jämställdheten och mångfalden 
I kommunens plan för jämställdhet och mångfald, 
JäMå 2005, anges mål och åtaganden för jämställd-
hets- och mångfaldsarbetet. 

En kartläggning av lönerna enligt jämställdhets-
lagens krav har genomförts. Med kartläggningen 
som underlag har en handlingsplan för jämställda 
löner för perioden 2006-2008 antagits. Åtgärder 
enligt åtagandena i handlingsplanen för 2005 har 
vidtagits under året. 

Medarbetarna 
Kommunen hade per 2005-12-31 1 378 tillsvidare-
anställda eller 1 268 omräknat till årsarbetare. Vid 
samma tid 2004 var motsvarande siffror 1 310 
respektive 1 206 1). Den genomsnittliga anställ-
ningstiden 2005 var 12 år. 
Årsarbetare och antal tillsvidareanställda 

Förvaltning Årsarbetare       Antal 
 2005 2004 2005 2004

Kommunledningskontoret 45 47 47 49
Samhällsbyggnads- 
förvaltningen 

91 85 95 88

Fritidsförvaltningen 23 21 24 22
Kulturförvaltningen 14 13 17 17
Barn- och ungdoms-
förvaltningen  

797 750 852 798

Socialförvaltningen 293 290 342 336
Summa 1 268 1 206 1 378 1 310

                                                      
1) Antal tillsvidareanställda respektive årsarbetare har för 
2005 beräknats på ett mer korrekt sätt, varför siffrorna 
skiljer sig en del mot föregående år. I tidigare årsredo-
visningar har personer som bytt tjänst vid årsskiftet inom 
kommunen fallit bort.  
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Personalomsättning 
Personalomsättningen har minskat från 12,9 % till 
10,3 % mellan 2004 och 2005, d v s från 171 till 
138 externa avgångar, inklusive pensionsavgångar. 
I takt med att pensionsavgångarna ökar kommer 
också behovet av nyrekryteringar att öka främst 
inom skol- och förskoleverksamheten och den 
sociala omvårdnaden. 

 
Fördelning tillsvidareanställda kvinnor och män 

Kön Heltid  Deltid
Kvinnor 56%  27%

Män 15%  2%

Samtliga 71%  29%
 
Jämfört med 2004 har ingen förändring skett i 
denna fördelning. 
Pensionerna 
Pensionsavtalet medger en flexibel pensionsålder. 
Den anställde har möjlighet att gå i pension från 
61 års ålder. Lagen ger de anställda rätt att vara 
kvar i anställningen till 67 års ålder. 

Under 2005 har 31 anställda gått i pension jämfört 
med 34 föregående år. 55 % av dem som gick i 
pension var 65 år, 32 % var yngre än 65 år och 
13 % var över 65 år. Under 2005 var de totala 
kostnaderna för utbetalda pensioner inklusive 
individuell del 27,8 mkr inklusive särskild löne-
skatt. Under 2004 var motsvarande kostnader 
25,6 mkr. 

Åldersstrukturen 
Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidare-
anställda 2005 var 47 år, d v s oförändrad i jäm-
förelse med 2004. 

Åldersstruktur 
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Personalkostnaderna 
Under 2005 har 495 mkr utbetalats i löner inklusive 
personalomkostnadspålägg. Motsvarande siffra för 
2004 var 463 mkr. 

Medellönen 
Medellönen beräknad på samtliga tillsvidareanställda 
har ökat med 3,3 % mellan 2004 och 2005. 
 
Medellön tillsvidareanställda och de största 
yrkesgrupperna 
 2005 2004 2003 
Män 23 450 23 038 22 525 

Kvinnor 21 468 20 708 19 912 

Totalt 21 805 21 105 20 337 

Lärare, grund-
skola, gymnasium 24 499 24 101 23 467 

Förskollärare 21 232 20 562 20 097 
Habiliterings-
assistenter 17 929 17 176 16 827 

Barnskötare 17 595 17 102 16 241 
Omvårdnads-
assistenter 17 578 17 019 16 638 

Elevassistenter 17 054 16 656 16 354 
Skolmåltids-
/ekonomibiträden 16 200 15 739 15 370 

 
Hälsoläget 
Under året har arbetet med rehabiliteringsfrågorna 
prioriterats och bedrivits intensivt. Åtgärder har 
vidtagits på olika nivåer för att uppnå ökad frisk-
närvaro, tidiga och effektiva rehabiliteringsinsatser 
samt fler förebyggande friskvårdsaktiviteter. 

Antal sjuktimmar 
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De totala sjuktimmarna har minskat med 15,5 %. 
Andelen långtidssjuka (60 dagar eller fler) var 
under året 66,3 % av den totala sjukfrånvaron, 
jämfört med 72,4 % under 2004. Av kommunens 
månadsanställda hade 37,5 % ingen sjukfrånvaro 
alls under 2005. 
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Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden2)  per 
åldersgrupp 

Åldersgrupp 2005 2004 2003 

Totalt för 29 år och yngre 4,3% 5,8% 5,7% 

Totalt för 30-49 år 7,8% 8,3% 8,7% 

Totalt för 50 år och äldre 8,9% 11,4% 11,8%

Totalt för samtliga grupper 7,7% 9,3% 9,7%
2) Tillgänglig ordinarie arbetstid = den ordinarie 
arbetstiden enligt avtal med hänsyn tagen till frånvaro 
utan lön, t ex tjänstledighet för annat arbete eller vård av 
barn. 
 
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden2)  per kön 

Kön 2005 2004 2003 

Kvinnor 8,5% 10,1% 10,4%

Män 5,0% 6,6% 7,0% 

Totalt  7,7% 9,3% 9,7%

 

Effekten av projektet ”REPA 0304” börjar nu 
synas och kommunen är på god väg att nå målet att 
minska sjukfrånvaron till att vara högst 5 % år 
2008. 

Arbetsgivaren står fr o m 2005 för 15 % av försäk-
ringskassans kostnad för sjukpenning till heltids-
sjukskrivna. Som kompensation har arbetsgivarens 
ansvar för sjuklönekostnaderna minskat från 21 till 
14 dagar. En skattereduktion på 0,24 % av arbets-
givaravgiften har också införts. 

För Vallentuna kommuns del uppgick de totala 
sjuklönekostnaderna 2005 till knappt 5,28 mkr 
jämfört med 5,63 mkr 2004, alltså en minskning 
med 6,2 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Alla chefer på alla nivåer samlade vid starten av ledarutvecklingsprogrammet hösten 2005.                              Foto. Sonia Blom 
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Sammanställd redovisning för Vallentuna kommun 
 
Syftet med den sammanställda redovisningen är att 
förbättra informationen i årsredovisningen genom 
att ge en sammanfattande bild av kommunens totala 
ekonomiska ställning och åtaganden. Det handlar 
om att ge en totalbild av kommunal verksamhet 
oavsett om den bedrivs i egen regi eller företags-
form. Detta underlättar också jämförelser mellan 
olika kommuner. 

I "koncernen Vallentuna” ingår förutom kommunen 
det av kommunen helägda bolaget AB Össebyhus. 
Nytt för i år är att koncernens redovisning återfinns 
som särskilda kolumner i kommunens resultat- och 
balansräkning i stället för i en separat uppställning. 

Presentation av AB Össebyhus 
AB Össebyhus ägs av Vallentuna kommun. Bolaget 
hyr främst ut bostadslägenheter men även lokaler i 
ägda fastigheter inom Vallentuna kommun. Den 
tekniska och kamerala förvaltningen har under året 
utförts av ISS Facility Services AB. 

Kommunfullmäktige i Vallentuna beslöt i decem-
ber 2004 att komplettera ägardirektiven för bolaget 
med ett uppdrag att genomföra en nybyggnation av 
20-30 hyreslägenheter i anslutning till fastigheten 
Karby 3:90. Kommunfullmäktige har dock under 
2005 beslutat att inte genomföra någon nybygg-
nation innan frågan har utretts vidare. 
 
Fakta (tkr) 2005 2004 
Omsättning  9 097 8 908 

Rörelseresultat 1 306 1 319 

Årets vinst 769 433 

Balansomslutning 28 311 28 141 

 

Redovisningsprinciper koncernen 
Den sammanställda redovisningen utgör ett sam-
mandrag av balans- och resultaträkningar för kom-
munen och AB Össebyhus. För resultat och ekono-
misk ställning för AB Össebyhus per 2005-12-31 
hänvisas till bolagets egen årsredovisning. Den 
sammanställda redovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden. Detta innebär att vid för-
värvstillfället förvärvat eget kapital i bolaget har 
eliminerats. Kapital som därefter intjänats räknas in 
i koncernens eget kapital. 

Eftersom den sammanställda redovisningen ska 
avspegla koncernens relation till omvärlden har 
interna skulder och tillgångar samt interna intäkter 
och kostnader så långt som möjligt eliminerats. 
I enlighet med rekommendation från Rådet för 
kommunal redovisning har obeskattade reserver 
uppdelats i eget kapital och uppskjuten skatteskuld 
(latent skatt). I balansräkningen redovisas upp-
skjuten skatt som en avsättning. 

Kommunens övriga engagemang 
Utöver AB Össebyhus har kommunen även ekono-
miska engagemang i andra bolag, föreningar m m. 
Vallentuna Förvaltnings AB, som är helägt av 
kommunen, bedriver för närvande ingen verksam-
het. Nedan redovisas kommunens andelsägda 
bolag, föreningar m m. 

Södra Roslagens Brandförsvarsförbund (16,2 %) 
Elverket Vallentuna AB  (10,5 %) 
Roslagsvatten AB  (10,1 %) 
Söderhalls Renhållnings AB  (5,0 %) 
Käppalaförbundet   (4,1 %) 
Norrvatten  (2,7 %) 
AB Vårljus  (0,6 %) 
Vallentunavatten AB (0,1 %) 
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Resultaträkning 
 
Belopp i mkr Not Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen
                               2005 2004 2005 2004
Verksamhetens intäkter 1 230,2 225,5 221,3 216,7
Verksamhetens kostnader                     2 -1 081,4 -1 004,2 -1 074,3 -997,3
Avskrivningar/nedskrivningar                 3 -46,2 -47,6 -45,7 -47,1

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -897,4 -826,4 -898,7 -827,7

Skatteintäkter och mellankommunal utjämning      4 839,9 824,0 839,9 824,0
Generella statsbidrag och utjämning 5 89,7 17,4 89,7 17,4
Finansiella intäkter          6 2,8 2,3 2,8 2,2
Finansiella kostnader 7 -5,1 -9,4 -4,7 -8,8

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH 30,0 7,9 29,0 7,2
FINANSNETTO

Extraordinära intäkter 8 34,9 34,9
Skattekostnader -0,2 -0,2

ÅRETS RESULTAT 29,8 42,7 29,0 42,1
(förändring av eget kapital)

Avgår realisationsvinster 5,8 1,4 5,8 1,4
Avgår extraordniära intäkter 34,9 34,9

ÅRETS RESULTAT ENLIGT BALANSKRAVET 23,9 6,4 23,2 5,8  
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Finansieringsanalys 
 

Belopp i mkr Not Kommunen Kommunen
2005 2004

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 29,0 7,2
Justering för av- och nedskrivningar 45,7 47,1
Justering för gjorda avsättningar 9 5,4 5,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 10 -5,8 -4,6
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 74,2 54,7

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar 12,6 -4,2
Ökning (-) / minskning (+) förråd och varulager -17,9 15,0
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder -95,2 22,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -26,3 88,1

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar -33,0 -23,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4,8 70,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 3,9 1,3
Investering i finansiella anläggningstillgångar -0,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten -24,2 47,3

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering av skuld -70,0
Minskning av långfristiga fordringar 0,1 0,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,1 -69,9

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början 109,0 43,4
Likvida medel vid årets slut 58,7 109,0
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -50,3 65,6
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Balansräkning 
 
Belopp i mkr  Not Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen

2005 2004 2005 2004
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
a) Mark,byggnader och tekniska anläggningar 1 655,5 669,2 629,9 643,1
b) Maskiner och inventarier 2 33,8 35,4 33,8 35,4
Finansiella anläggningstillgångar
a) Värdepapper, andelar och bostadsrätter 3 7,7 8,3 8,1 8,8
b) Långfristiga fordringar 4 0,9 1,0 0,9 1,0
Summa anläggningstillgångar 697,8 714,0 672,7 688,4

Omsättningtillgångar
Exploateringsfastigheter m m 5 29,3 11,5 29,3 11,5
Fordringar
a) Statsbidragsfordringar 6 2,2 4,2 2,2 4,2
b) Övriga kortfristiga fordringar 7 40,6 51,1 38,6 49,2
Kassa och bank 8 59,4 109,1 58,7 109,0
Summa omsättningtillgångar 131,5 175,9 128,8 173,8

SUMMA TILLGÅNGAR 829,3 889,9 801,5 862,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 9 550,0 520,3 541,2 512,2
därav årets resultat 29,8 7,8 29,0 7,2
därav extraordinära intäkter  34,9 34,9

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 10 30,9 25,5 30,9 25,5
Uppskjuten skatteskuld 0,5 0,5

Summa avsättningar 31,4 26,0 30,9 25,5

Skulder
Långfristiga skulder 11 86,7 87,0 70,0 70,0
Kortfristiga skulder 12 161,3 256,6 159,4 254,6
Summa skulder 247,9 343,6 229,4 324,6

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 829,3 889,9 801,5 862,2
SKULDER

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter 20,6 20,6
Ansvarsförbindelser
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
   bland skulderna eller avsättningarna 399,6 391,5 399,6 391,5
b) Övriga ansvarsförbindelser 13 88,2 98,8 88,2 98,8  



VALLENTUNA KOMMUN  Årsredovisning 2005 

 

 18

Noter resultaträkning och finansieringsanalys 
Belopp i mkr 2005 2004 2005 2004

Not 1 Verksamhetens intäkter Not 5 Generella statsbidrag och 
Enligt driftredovisningen 851,1 848,4 utjämning
Justeringsposter: Generellt statsbidrag 58,6 98,4
Skolpeng -414,7 -371,6 Generellt sysselsättningsstöd 12,3 8,5
Internhyror -111,6 -109,5 Inkomstutjämning -74,4
Övriga interna poster -103,6 -150,7 Kostnadutjämning 20,1 -10,9
Summa 221,3 216,7 Införandeavdrag, nivåjustering -4,9

LSS-utjämning 4,6 0,7
Avgifter och ersättningar 91,3 94,6 Regleringsavgift -6,0 0,0
Hyror och arrenden 56,8 55,4 Summa 89,7 17,4
Övriga intäkter 67,4 65,3
Jämförelsestörande post: Reavinst 5,8 1,4 Not 6 Finansiella intäkter
Summa 221,3 216,7 Räntor på utlämnade lån 0,1 0,1

Räntor på bankmedel 0,9 0,8
Not 2 Verksamhetens kostnader Räntebidrag 0,3 0,3
Enligt driftredovisningen 1 784,0 1 714,9 Aktieutdelning 1,0 0,7
Justeringsposter: Internränta 0,5 0,2
Skolpeng -414,7 -371,6 Övriga finansiella intäkter 0,1 0,1
Kapitalkostnader -79,9 -85,9 Summa 2,8 2,2
Internhyror -111,6 -109,5
Övriga interna poster -103,6 -150,7 Not 7 Finansiella kostnader
Summa 1 074,3 997,3 Räntor anläggningslån 2,3 3,9

Räntor kortfristiga lån 1,2 4,0
Personalkostnader 495,0 463,0 Ränta pensionsskuld 1,2 0,9
Övriga kostnader 579,3 534,2 Övriga finansiella kostnader 0,0 0,0
Summa 1 074,3 997,3 Summa 4,7 8,8

Not 3 Avskrivningar/nedskrivningar Not 8 Extraordinära intäkter
Enligt plan: Realisationsvinst från försäljningen
Fastigheter och anläggningar 32,0 33,3 av kommunens vatten- och
Inventarier och transportmedel 11,4 13,1 avloppsanläggningar.

43,5 46,4
Utöver plan: Not 9 Justering för gjorda 
Fastigheter aoch anläggningar 0,5 avsättningar
Inventarier 2,1 0,2 Årets intjänade pensioner 5,4 5,0
Utlämnade lån 0,1

2,2 0,7 Not 10 Justering för övriga ej 
Summa 45,7 47,1 likviditetspåverkande poster

Realisationsvinst:
Not 4 Skatteintäkter och  mellan- mark, byggnader, tekniska anläggn. 2,6 3,3
kommunal utjämning bostadsrätter 3,2 1,2
Preliminär kommunalskatt 849,7 832,9 Summa 5,8 4,6
Mellankommunal utjämning 0,1 2,3
Slutavräkning 2003 -3,4
Slutavräkning 2004 -0,8 -7,8
Slutavräkning 2005, prognos -9,1
Summa 839,9 824,0  



VALLENTUNA KOMMUN  Årsredovisning 2005 

 

 19

Noter balansräkning 
Belopp i mkr 2005 2004 2005 2004

Not 1 Mark, byggnader o tekniska anl. 1016,5 805,1 Not 2 Maskiner och inventarier
          Ack. avskr.mark, byggn, tekn.anl. -386,6 -162,0 Ingående anskaffningsvärde 103,4 93,6

629,9 643,1 Justering ing. anskaffningsvärde (fordon) 1,0
Verksamhetsfastigheter Årets investering 11,9 9,8
Ingående anskaffningsvärde 626,7 617,0 Årets försäljning
Justering ingående anskaffningsvärde 158,5 Årets utrangeringar, anskaffningsvärde -2,7
Årets investering 10,4 9,7 UB anskaffningsvärde 113,6 103,4
Årets försäljning IB ackumulerade avskrivningar -68,0 -54,6
IB ackumulerade avskrivningar -133,5 -106,0 Justering ing.IB ack. avskrivningar (fordon) -1,0
Justering ingående IB ack. avskrivningar -158,5 Årets avskrivningar -11,4 -13,4
Årets avskrivningar -26,1 -27,4 Årets utrangeringar, ack. avskrivningar 0,6
UB ackumulerade avskrivningar -318,0 -133,5 UB ackumulerade avskrivningar -79,8 -68,0
Summa 477,6 493,2 Summa 33,8 35,4

Publika fastigheter
Ingående anskaffningsvärde 60,6 59,0 Not 3 Värdepapper, andelar 
Justering ingående anskaffningsvärde 0,5 och bostadsrätter
Årets investering 0,3 1,5 Aktier och andelar 2,1 2,1
Årets försäljning Bostadsrätter 6,1 6,8
IB ackumulerade avskrivningar -8,2 -6,2 Summa 8,1 8,8
Justering ingående IB ack. avskrivningar -0,5
Årets avskrivningar -2,0 -1,9 Not 4 Långfristiga fordringar
UB ackumulerade avskrivningar -10,7 -8,2 Närvärme Sverige AB 0,9 1,0
Summa 50,7 52,4 Kommunförbundet (KSL) 0,1

Övrig långfristig utlåning 0,1 0,1
Fastigheter annan verksamhet Nästföljande års amorteringar -0,1 -0,1
Ingående anskaffningsvärde 92,5 91,3 Summa 0,9 1,0
Justering ingående anskaffningsvärde 33,5
Årets investering 0,7 1,2 Not 5 Exploateringverksamhet 
Årets försäljning Arbetsområden under exploatering 31,7 15,7
IB ackumulerade avskrivningar -20,3 -16,3 Bostadsmark under exploatering -2,4 -4,3
Justering ingående IB ack. avskrivningar -33,5 Summa 29,3 11,4
Årets avskrivningar -4,0 -3,9
UB ackumulerade avskrivningar -57,8 -20,3 Förråd 0,1
Summa 68,9 72,2

Not 6 Statsbidragsfordringar
Markreserv Särskilt bidrag (moms) 1,5 1,6
Ingående anskaffningsvärde 19,7 19,7 Generellt sysselsättningsstöd 2,6
Årets investering Bidrag drogsamordnartjänst 0,1
Årets försäljning -2,2 Bidrag Komvux 0,6
IB ackumulerade avskrivningar -0,1 -0,1 Summa 2,2 4,2
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar -0,1 -0,1 Not 7 Övriga  kortfristiga fordringar
Summa 17,4 19,6 Kundfordringar 12,3 23,4

Interimsfordringar 21,0 16,2
Ingående moms 2,7 3,3

Pågående investeringar 15,3 5,6 Skatteverket (löneskatt) 4,9
Övrigt 2,6 1,3
Summa 38,6 49,2  
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Not 8 Kassa och bank 2005 2004 Not 12 Kortfristiga skulder 2005 2004
Kassa 0,1 0,1 Kortfristig upplåning 20,0 120,0
Bank 1,6 2,2 Semesterlön, övertid 32,1 31,6
Postgiro 57,0 106,7 Leverantörsskulder 33,7 33,2
Summa 58,7 109,0 Interimsskulder 43,3 40,3

Pensionskostnader (individuell del) 17,4 17,0
Not 9 Eget kapital Övrigt 12,9 12,5
Ingående  eget kapital enl. balansräkning 512,2 470,1 Summa 159,4 254,6
Årets resultat 29,0 42,1
varav extraordinära intäkter 34,9 Not 13 Övriga ansvarsförbindelser
varav reservering att användas till 9,9 Borgensåtaganden
nämndernas samlade över-/underskott Kommunalförbund 2,9 11,6
i enlighet med Vallentuna kommuns Vallentunavatten AB 70,0 70,0
principer för ekonomistyrning Föreningar 10,8 11,2
Summa 541,2 512,2 Förlustansvar för egna hem 4,5 6,0
I koncernen ingår obeskattade reserver Summa 88,2 98,8
med 72 % i eget kapital.

Tilläggsupplysning, leasingavgifter
Not 10 Avsättningar Maskiner 2,5 2,4
Personalförstärkning skola o fritidshem 2,3 2,3 Fordon 0,7 0,6
Avsättningar för pensioner 23,0 18,7 Lokaler 18,7 10,0
Avsättning för särskild löneskatt 5,6 4,5 Summa 21,9 13,0
Summa 30,9 25,5

Prognos leasingavgifter  2006 20,3
Not 11 Långfristiga skulder Prognos leasingavgifter  2007-2011 42,9
Nordea Hypotek AB 70,0 70,0
Summa 70,0 70,0  

 

Redovisningsprinciper 
 
Kommunen följer med några undantag lagen om 
kommunal redovisning (KRL) samt de rekommen-
dationer som har lämnats av Rådet för kommunal 
redovisning (RKR). Under år 2005 genomfördes 
skanning av fakturor på samtliga förvaltningar med 
undantag av skolorna. Därmed uppfylls lagkravet 
om ankomstregistrering på alla enheter utom sko-
lorna, vilka inför skanning under 2006. En full-
ständig dokumentation av redovisningssystemet har 
ännu inte gjorts. 

Pensioner intjänade fr o m 1998 redovisas som 
avsättning i balansräkningen. Den del av pensioner 
till personalen som hänförs till det individuella 
valet har redovisats som kortfristig skuld i balans-
räkningen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas 
som ansvarsförbindelse i enlighet med KRL. 

Semesterlöneskulden, d v s skulden till personalen 
för sparade semesterdagar och okompenserad över-
tid, redovisas som kortfristig skuld. 

Anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden 
(utgifter minus eventuella investeringsbidrag) och 
avskrivningar bruttoredovisas i balansräkningen 
med undantag av inventarier. Under 2005 har både 
ingående anskaffningsvärden och ackumulerade  

avskrivningar justerats i nivå med anläggnings-
registret för alla anläggningstillgångar förutom 
inventarier. För dessa kommer en justering att 
göras under 2006 efter att en inventering och 
eventuella utrangeringar gjorts. Taxeringsvärden 
för anläggningstillgångarna redovisas ej. 

Exploateringsfastigheter redovisas under omsätt-
ningstillgångarna.  

Statsbidrag för personalförstärkning i skola och 
fritidshem, s k Wärnerssonpengar, redovisas fr o m 
2005 som en avsättning i balansräkningen då tid-
punkten för återbetalning är känd men beloppet inte 
är fullt ut säkert. Tidigare redovisades detta stats-
bidrag som en kortfristig skuld. 

Kommunalskatteintäkterna periodiseras i enlig-
het med RKR:s rekommendation. Detta innebär att 
kommunen har följt Ekonomistyrningsverkets 
prognos och bokfört den definitiva slutavräkningen 
för 2004 och en preliminär slutavräkning för 2005. 

Avskrivningar av anläggningstillgångar sker i 
huvudsak enligt Kommunförbundets rekommen-
dationer. Avskrivningarna påbörjas en månad efter 
att anläggningen tagits i bruk.
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(Inscannad bild av revisionsberättelsen) 
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Kommunstyrelsen 
Ordförande: Sten Åke Adlivankin (m) Bruttokostnad: 50 075 tkr

Antal ledamöter: 

Förvaltningschef: 

13 

Kjell Johansson 

Nettokostnad: 

Budgetavvikelse 2005 

41 849 tkr

3 460 tkr

Antal årsarbetare 45 Budgetavvikelse 2004 4 656 tkr

* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner 
 

 
Andel av nämndernas nettokostnad 5,4 % (5,1 % år 2004; 4,5 % år 2003) 

Kommunstyrelsens uppgift är   
att leda och samordna samhällsutvecklingen i 
Vallentuna genom  

• planering och uppföljning av kommunens 
verksamheter och ekonomi,  

• övergripande ansvar för demokratifrågor, 
• den översiktliga planeringen av kommunens 

infrastruktur som användningen av mark och 
vatten, miljövårds-, energi-, trafik- och 
bostadspolitik samt en god livsmiljö i kom-
munen t ex genom översiktsplan och andra 
strategiska planer,  

• att allmänt främja arbetssysselsättningen och 
näringslivets utveckling, 

• att förebygga arbetslöshet eller minska verk-
ningarna av arbetslöshet  

• ansvara för flyktingfrågorna i kommunen, 
• att effektivisera den kommunala verksamheten 
• att reformera det kommunala regelbeståndet 
• det övergripande ansvaret för IT-verksamheten 
• det övergripande ansvaret för informations-

verksamheten 
• den övergripande policyn för kommunen som 

arbetsgivare  
Kommunstyrelsen skall verkställa och följa upp 
kommunfullmäktiges beslut samt ha uppsikt över 
nämnder och verksamheter. Kommunstyrelsen är 
också kommunens centrala personalorgan med 
ansvar för att kommunens förvaltningsgemen-
samma personalpolitik utvecklas och efterlevs. 
Kommunala handikapprådet sorterar under 
kommunstyrelsen. 

Inriktningsmål och uppföljning av 
åtaganden1  
Delaktighet 
Utvecklad demokrati. Strukturplan och gestalt-
ningsprogram för centrala Vallentuna samt pro-
memoria (PM), benämnd ”Planprogram för centrala 
Vallentuna”, var utställda på hemsidan och biblio-
teket till den 31 juli 2005. I december godkände 
kommunfullmäktige ”riktlinjer för utvecklings-
området centrala Vallentuna” med Strukturplan och 
gestaltningsprogram”. 

Service och kvalitet 
Samverkan. Vallentuna kommun stod under året 
för värdskapet inom nordostkommunernas sam-
arbete. Kommunerna  har utarbetat en gemensam 
vision, Stockholm Nordost. Denna antogs i decem-
ber av fullmäktige i samtliga sex nordostkom-
muner. Med flygplatskommunerna Upplands 
Väsby, Sigtuna och Knivsta samt Uppsala läns 
regionförbund och regionplane- och trafikkontoret i 
Stockholms län påbörjades ett EU-projekt med 
andra europeiska flygplatsregioner om flygplats-
anknuten näringslivsutveckling.  

Under hösten genomfördes en attitydundersökning 
bland kommunens invånare genom en medborgar-
enkät i SCB:s regi. 39 kommuner deltog och Vallen-
tunas resultat var som helhet som genomsnittet. 
Höga betyg får fritidsmöjligheter, boendemiljö och 
utbildningsmöjligheter. Lägre betyg än snittet för 
arbetsmöjligheter och kommersiellt utbud. 

                                                      
1 Inriktningsmål och åtaganden är fastställda av fullmäktige i 
Kommunplan 2005 - 2007 
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Miljö, boende, arbetstillfällen och 
infrastruktur  
Miljö och planering. Under 2005 ökade kommu-
nens befolkning med 2 %, d v s 535 personer till 
knappt 27 400 invånare. Kommunfullmäktige antog 
i juni en ny bostadsbyggnadsprognos som innebär 
en högre utbyggnadstakt än tidigare, ca 300 (250) 
bostäder/år. I prognosen ingår nu en etappindelning 
för utbyggnad av ca 100 bostäder per år inom 
centrala Vallentuna i enlighet med riktlinjerna för 
området. 

Hållbar infrastruktur. Förhandlingar pågår med 
SL, Vägverket, Banverket och Länsstyrelsen om 
finansiering av den planskilda korsningen i 
Vallentuna C. SL har utarbetat en Långsiktig 
strategi för Roslagsbanan som för Vallentuna-
grenen redovisar att en styv 15-minuterstrafik 
kräver dubbelspårsutbyggnad mellan Kragstalund 
och Vallentuna C. Vallentuna har tillsammans med 
övriga Nordostkommuner beslutat att anslå tre 
miljoner kronor för att med Banverket och SL som 
projektledning utarbeta en förstudie för ny pendel-
tågsgren, Roslagspilen. Planen är att Roslagsbanan 
ska utvecklas och Roslagspilen bli ett komplement 
med koppling till det regionala pendeltågsnätet i 
Solna via Täby - Arninge till Norrtälje.  

Teamworks resultat är bättre än tidigare år när det 
gäller att få ut långtidsarbetslösa personer i arbete. 

Näringsliv. Ett seminarium för företagare har 
anordnats i samarbete med Exportrådet. Ny 
näringslivsstrategi har tagits fram. Efterfrågan på 
mark inom våra arbetsplatsområden har ökat. 
Informationen från kommunen till företagare har 
förbättrats bl a genom ett nyhetsbrev som skickas 
ut till företagare i kommunen varje månad. 

Ekonomi 
Kommunplanen enligt den nya modellen togs av 
fullmäktige i juni och nämndernas verksamhets-
planer följer också modellen. Kommunens uppfölj-
ning av verksamhet och ekonomi är också under 
utveckling i form av VaSaRu-rapporter (VaSaRu= 
Vallentunas sammansatta resultatuppföljning) i 
vilka mål, nyckeltal och ekonomi följs upp. Som ett 
verktyg för uppföljningen kommer beslutsstöds-
system Qlikview att tas i bruk under 2006. I stort 
sett hela kommunorganisationen har under året gått 
över från traditionell hantering av leverantörs-
fakturor till det digitala systemet Invocie Manager. 
En förstudie har också påbörjats för att förbättra 
redovisningens kodplan. 

Personal 
Ledarutvecklingsprogrammet 2005-07-LUP - 
startade med en upptaktsdag för alla chefer. Den 
etappvisa individuella utvecklingen av chefer i 
mindre grupper har också påbörjats. Den första 
gruppen med ca 20 chefer startade andra halvåret. 
LUP kommer att omfatta samtliga chefer i kom-
munen - drygt 100 personer. 

Åtgärder enligt Handlingsplan för jämställda löner 
för 2005 har vidtagits. Lönekartläggning för 2005 
enligt jämställdhetslagens krav har genomförts. 
Kartläggningen har lett fram till att en ny hand-
lingsplan för 2006-08 har fastställts.  

För att effektivisera rekryteringsarbetet och för att 
få ett samlat grepp om personalrörligheten har 
kommunens personalredovisningssystem komplet-
terats med funktionen Rekrytera. Rekrytera gör det 
möjligt att få information om lediga arbeten via 
kommunens hemsida. Den som vill söka kan göra 
det via internet. 

Projekt Friskvårdsåret 2005, har avslutats i 
december. Projektet har letts av friskvårdsgruppen 
och en projektledare på halvtid. Projektet har intro-
ducerat friskvården på ett positivt sätt och därmed 
lagt grunden för det fortsatta friskvårdsarbetet 
bland personalen. 

Årets händelser 
• Planprogram med riktlinjer för utvecklingen av 

centrala Vallentuna har antagits 
• En försäljning av Vallentuna Centrums kom-

munägda fastigheter har påbörjats   
• En gemensam vision, Stockholm Nordost, har 

antagits av samtliga nordostkommuner 
• Ny näringslivsstrategi 
• Utbyggnad av bredband har skett i Vallentunas 

glesbygd 

Verksamhetsförändringar 
Vid halvårsskiftet 2004 samlades IT-verksamheten 
i kommunen till kommunledningskontoret. 2005 är 
första hela året med denna organisation vilket för-
klarar den ökade ekonomiska omslutningen under 
2004 och 2005. 

Framtiden 
Vallentuna kommun har under mandatperioden 
varit en av Sveriges snabbast växande kommuner 
(ca 500 invånare per år) och enligt planerna ökar 
befolkningen ännu snabbare från 2008.  

Under 2006 kommer vi att tillsammans med övriga 
nordostkommuner marknadsföra vår gemensamma 
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vision för 2030. Vallentuna är och kommer att vara 
en av de mest attraktiva kommunerna att flytta till 
och att driva verksamhet i. Tillväxten är positiv för 
kommunen på många sätt. Bland annat kommer vi 
att få ett betydligt större utbud av butiker och före-
tag som ger oss en bättre service och vi kommer att 
få en större möjlighet att kunna handla och arbeta 
på hemmaplan. 

Ekonomin i Sveriges kommuner och Vallentuna 
har under första åren av 2000-talet varit en besvär-
lig uppgift. Det klara trendbrott som skett 2005 gör 
att vi kommer att kunna göra en fortsatt satsning på 
framför allt våra barn och ungdomar. Skolpengen 
har höjts med 500 kr per elev för 2006 och kommer 
att höjas med lika mycket 2007. Ekebyskolans 
gymnastiksal ska byggas om till en mellanhall och 
vi avser att upphandla en mellanhall till under 
2006. Vi arbetar även med att planera för konst-
gräsplaner på Vallentuna IP. I samband med 
försäljningen av Vallentuna centrum kommer en 
entreprenör att bygga och driva en simhall, spa och 
gym, centralt i tätorten!  

Arbetet att planera centrala Vallentuna fortsätter i 
övrigt som planerat. Kommunens invånare har 
bidragit positivt genom åsikter i den öppna dialog 
vi har haft, där alla varit välkomna att lämna sina 
synpunkter på vad man tycker är viktigt.  

Den planfria korsningen som funnits med i läns-
trafikplanen sedan 2003 kommer att börja byggas 
2009. Innan dess ska vi förhandla med SL och 
Banverket om fördelningen av investeringen. 
I samband med bygget kommer Väsbyvägen att gå 
i tunnel så att vi enkelt från centrum kommer över 
till kyrkan och den våtmarkspark som planeras på 
åkern mellan kyrkan och Stockholmsvägen. Planer 
finns också på att göra Kyrkviken mer tillgänglig 
och attraktivare. 

Utvecklingen i Vallentuna har sannolikt aldrig 
tidigare varit så expansiv och vi hyser en stark 
framtidstro, vilket vi även upplever att Vallentuna-
borna och företagarna gör. 

 
 

 

 

 
 
Under Designåret 2005 utlystes en tävling om en logo-type för Vallentuna affärscentrum. Det vinnande förslaget hette 
”Vallentuna i mitt hjärta”. Kreatör var Johan Sandell – då tämligen nyinflyttad i Bällstaberg      (Fotomontage från tävlingen) 
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Kommentarer och analys av bifogad sifferredovisning 
 
1. Budgetavräkning 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för 2005 
på knappt 3,5 mkr gentemot fastställd budget, 
inklusive om- och tilläggsbudgeteringar. Över-
skottet beror till största delen på att ett betydande 
överskott medfördes från 2004 års bokslut, 2,7 mkr.  

Av överskottet avser 460 tkr det politiska verksam-
hetsblocket där 257 tkr beror på att det extra ansla-
get för kulturminnesprojektet Jarla Bankes bro inte 
betalats ut 2005 utan kommer först 2006. 

Drygt 700 tkr finns som överskott inom Infra-
struktur varav merparten, 580 tkr, avser fysisk 
planering där medel för 2005 inte tagits i anspråk 
utan kommer att användas först 2006. (Bl a anslag 
för Roslagspilen om 350 tkr).  

Den kommungemensamma verksamheten gör ett 
överskott på 540 tkr. Då ingår 1 345 tkr i om-
budgeteringar från 2004 och tilläggsanslag. 
Huvudsaklig anledning till de ökade kostnaderna är 
dubbelbemanning p g a ovanligt många pensions-
avgångar samt satsningen på ledarutvecklings-
programmet i kommunen.   

Särskilt riktade insatser har ett betydande överskott, 
1,1 mkr, varav Flyktingservice står för knappt 
800 tkr och beror bl a på att flyktingarna kommit 
först under hösten. Arbetsmarknadsåtgärder gör 
drygt 300 tkr i överskott p g a av ökade intäkter för 
arbetslag och ersättningar för placeringar.  

Resultatenheterna IT och Växel/ Reception/ Post 
gör ett överskott med tillsammans 708 tkr. 475 tkr 
ombudgeterades i överskott från 2004. IT- enheten 
finansieras efter omorganisationen delvis genom 
budgetanslag för de gemensamma IT-investe-
ringarna. Överskottet för växeln beror bl a på lägre 
telefoni- och växelkostnader genom nya avtal. 

Investeringsbudget 
Investeringarna inom IT och telefoni överskrider 
budget med ca totalt ca 1 400 tkr. Under året har 
efterfrågan på nya datorer varit hög och många 
utbyten har skett. Nästa år beräknas i gengäld 
investeringarna bli lägre. GIS projektet är nu 
avslutat och fortsatt drift sker inom samhälls-
byggnadsförvaltningen.  

2. Ekonomiska nyckeltal 
Nyckeltalen för kommunstyrelsen exkl resultat-
enheter visar inga större avvikelser gentemot plan 
på grund av att kostnaderna hållits inom ram. Kost-
naden per anställd för Personalservice ökar p g a 
hög personalomsättning på enheten samt de 
utvecklingssatsningar som  gjorts under året på 
systemet samt friskvårdsarbete. Ett nyckeltal som 
följer upp resultatet av att vi nu använder digital 
fakturahantering på KLK visar att den totala hand-
läggningstiden för leverantörsfakturor minskat från 
21 till 7 dagar vilket är enligt projektets målsätt-
ning.  

För resultatenheten IT har nyckeltalen förändrats på 
grund av nya organisationen.   

3. Prestation/volym 
För resultatenheterna redovisas volymnyckeltal där 
nu även de pedagogiska datorerna ingår. I talen för  
år 2003 ingår endast de administrativa. Kopiatorer 
är lägre i år än tidigare. Antalet datorer i organisa-
tionen har ökat vilket delvis kan vara en effekt av 
den nya lägre prissättningen som trädde i kraft 
2004. Likaså ser vi en ökning i telefontrafiken samt 
användandet av kopiatorer. 

4. Kvalitet  
Inga nyckeltal är framtagna för kommunstyrelsens 
ansvarsområden.  

5. Personal 
Sjukfrånvaron är lägre än 2004. Det är i huvudsak 
bland kvinnor minskningen kan noteras vilket bl a 
kan förklaras av att en långtidssjukskrivning har 
övergått till förtidspension. Personalomsättningen 
var mycket hög under inledningen av 2005, främst 
till följd av pensionsavgångar inom personalservice 
och staben, utnyttjande av friårsmöjligheten samt 
övergång till annat arbete har också skett. Positivt 
är att medelåldern har sjunkit och andelen män ökat 
vilket innebär en i stort sett jämn könsfördelning. 
Anledningen till detta är sammanslagningen av IT-
verksamheten 2004.
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1. Budgetavräkning (tkr) 4. Kvalitet 

Verksamhetsblock
Årsbudget 
2005 

Bokfört     
2005 %

Bokfört 
2004 %

Avvikelse 
2005 Mått Målsättn 2005 2004 2003

Summa 53 456 49 996 94% 43 825 108% 3 460
Brandförsvar 15 150 15 214 100% 14 599 50% -64

Politisk verksamhet 13 579 13 117 97% 12 825 50% 462
KSOF -24 0 -24

Infrastrukt, skydd m m 1 070 355 33% 426 7% 715

Kommungem. Verks.het 12 221 11 680 96% 9 920 43% 541
KS resultatenheter:
     Datorverksamhet

netto 8 850 8 424 4 077 426
bruttokostnader 16 266 16013 98% 12285 43%

     Reception/tryckeri
netto 0 -282 -236 282

bruttokostnader 7 592 7 026 93% 7 879 51%

Flyktingservice 0 -781 -398 - 781

Arbetsmarknadsåtgärder 2 610 2 269 87% 2 611 37% 341

2. Ekonomiska nyckeltal (tkr) 5. Personal

Mått
Budget 
2005 2005 2004 2003 Mått 2005 2004 2003

Br. Kostn tkr Ekonomiservice Antal anställda 47 49 36
/omsatt mkr för nämnderna 2,4 2,2 2,2 2,0 Antal årsarbetare 45,2 47,1 34,3
Br. Kostn tkr personalservice Medelålder (år) 46,8 47,1 47,2
/omsatt mkr för nämnderna 2,9 2,9 2,2 1,8 Andel män 47% 47% 39%
Br. Kostn tkr Kom.staben/ Personalomsättning % 21,3% 2,4% 5,8%
omsatt mkr för nämnderna 3,6 3,5 4,0 4,4 Medellön (tkr) 26,8 25,2 25,4

Medianlön (tkr) 24,0 23,3 23,9

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:
Br.k/ ant deibiterade PCs 12,8 10,1 38,0 Andel sjukdgr som avser de som är
*Br.k/tot ant PC 11,9 9,8 35,6 sjuka 60 dgr eller mer 47,3% 67,2% 59,1%
Br.k./användare 2,8 1,9 24,1
Br.k./telefon anknytning 5,7 6,6 7,0 Sjukfrånvaro fördelad på kön
Br.k./frankerad krona (kr) 1,82 1,85 1,75 Män 4,8% 5,3% 2,1%
Br.k./kopia (kr) 0,35 0,37 0,36 Kvinnor 4,1% 11,0% 10,4%

Sjukfrånvaro fördelad på ålder
29 år och yngre 1,4% 0,7% 3,7%
30 - 49 år 5,7% 13,0% 10,8%

* Br = Brutto 50 år och äldre 4,1% 5,3% 5,5%

Samtliga 4,5% 7,9% 7,1%

3. Prestation/volym

Mått
Budget 
2005 2005 2005 2004 2003 Andel % som har en postiv inställning till:

2005
- ant mottagna utb.tim Ledarskap 65%
   inom KoVa 4 181 1 400 2945 3768 Arbetstillfredsställelse 84%

Kompetensutveckling 43%
fakt.handl.tid  (dgr) Delaktighet 64%
på kommunledn.kontoret 7 7 7 14 21 Effektivitet 70%

Kundorientering 72%
Fysisk arbetsmiljö 87%
Kommunen som 

- ant teleanknyt. i komm. 719 705 733 arbetsgivare 78%
- ant utg tele.samtal 799 393 756 109 631 362
- ant PC i drift 1 341 1 260 275
- ant PC användare 6 135 6 501 407
- ant kopiatorkopior 5 710 292 4 962 481 5 318 838

Arb.markn.pol.åtgärder
AME totalt 243 234 238 201 217
     Teamwork 65 76 70 54 65
     Lönebidrag 18 18 18 19 19
     Ungdomar 18-24 år 40 46 45 37 23
     KAM ers. 90 63 70 66 85
        varav KAM självförs 50 34 30 30
     Övriga 30 31 35 28 25

Biståndssäckar 20 000 20 000 20 000 17 500 17 100
Integration
Introduktionsbidrag 45 35 25 46 46
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Ordförande: Elwe Nilsson (m) Bruttokostnad: 205 303 tkr

Antal ledamöter: 

Förvaltningschef: 

9 

Olle Wallin 

Nettokostnad: 

Budgetavvikelse 2005 

27 706 tkr

3 802 tkr

Antal årsarbetare 91 Budgetavvikelse 2004 115 tkr

 

 
Andel av nämndernas nettokostnad 3 % (2,8 % år 2004; 3,1 % år 2003

Samhällsbyggnadsnämndens 
uppgift är att  
• fullgöra kommunens uppgifter inom plan och 

byggväsendet, undantaget översiktsplaneringen, 
samt bevaka byggnadsverksamheten enligt 
plan- och bygglagen (PBL), 

• vara planerande och verkställande organ av- 
seende mark- och exploateringsverksamheten  

• vara planerande och verkställande organ för 
kommunens lokalförsörjning, och 

• vara planerande och verkställande organ för 
kommunens avfallshantering, kommunal 
väghållning, parker och allmänna platser. 

Inriktningsmål och uppföljning av 
åtaganden2  
Delaktighet/utvecklad demokrati 
En tabell över pågående planremisser har lagts in 
på hemsidan. Beskrivning finns i vilket skede 
detaljplanen befinner sig i. Länkar finns till aktuella 
planhandlingar. För att kunna utveckla informa-
tionen behövs en större funktionalitet i hemsidans 
tekniska miljö. 

Service och kvalitet/tillgänglighet och 
effektiv beslutsprocess 
Stora delar av kommunens digitala kartmaterial har 
blivit tillgängligt på intranätet. Flygfotografering av 
kommunens tätorter har skett under 2005. På kom-
munens hemsida finns en sökbar adresskarta över 
kommunen. Presentation av geografisk information 

                                                      
2 Inriktningsmål och åtaganden är fastställda av 
kommunfullmäktige i Kommunplan 2005-2007 

har påbörjats, alla kommunens skolor och förskolor 
med information om dessa finns presenterade på 
nätet. Arbetet med införandet av Platina, 
(Webbaserat dokument och diariesystem) sker för 
närvarande endast centralt och arbetet på förvalt-
ningsnivå beräknas starta först under 2006. 
Handläggningstider inom bygglov har under året 
kontinuerligt följts upp för att kunna minska den 
administrativa handläggningstiden och för att 
uppnå en effektiv beslutsprocess. 

Service och kvalitet/samverkan 
Den första utgåvan av en digital adresskarta är klar 
och har granskats av förvaltningen. Kartan har bli-
vit tillgänglig på Vallentuna kommuns intranät och 
hemsida och den täcker hela Stockholms län och 
finns fysiskt på en server som tillhör Stockholms 
stad. Vallentuna kommun kommer inte att delta i 
UNO-kommunernas förslag om sammanslagning 
av förvaltning/nämnd. Inriktningen har övergått till 
formellt nätverksarbete med olika arbetsgrupper på 
tjänstemannanivå. En ny grupp har bildats i Uno-
samarbetet, miljöplanerargruppen. Kommunen har 
en aktiv roll i Oxundaåns vattenvårdsprojekt.  

Service kvalitet/kvalitet 
Under hösten har kundenkäter skickats ut angående 
handläggningen vid bygglovsärenden. Samman-
ställning kommer att göras under 2006. 

Service och kvalitet/attraktiv 
arbetsgivare 
Aktiviteter pågår för fortsatt utveckling av orga-
nisationen och för utveckling av personalen. Arbete 
bedrivs inom projektet Investors in People (IiP) 
med målsättning att bli certifierade under 2006. 
Under oktober har examinator för IiP genomfört 
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intervjuer med 25 av de anställda inom förvalt-
ningen. Resultatet blev att ett fåtal områden kvar-
står att utveckla innan en certifiering kan fås. Led-
ningen har att utveckla sin feedback till medarbe-
tarna om medarbetarnas resultat. För att förbättra 
uppföljningen ska personliga dialogsamtal hållas 
varje månad. Kopplingen mellan medarbetarnas 
deltagande i utvecklingsinsatser och den verksam-
hetsutveckling som uppnås därav ska också följas 
upp mera effektivt. Förvaltningen deltar i ett 
gemensamt utvecklingsprogram för Vallentuna 
kommuns chefer/ledare och samtliga chefer/ledare 
inom förvaltningen kommer att delta. 

Barn och ungdom/skydd och trygghet 
Kommunen har tillgång till ett dataprogram i sam-
arbete med Vägverket där man med enkelhet kan ta 
fram en karta över olyckor och dess karaktär. 
Utveckling av trafikplanen kommer att starta under 
hösten 2006. Säkerhetsbesiktning av all lekutrust-
ning på alla förskolor och skolor har utförts under 
2004, vilket ligger till grund för planerade åtgärder 
för att höja säkerheten. Arbetet beräknas pågå 
under treårsperioden. Målet är att mycket gammal 
lekutrustning ska bytas ut och att några lekplatser 
skall delvis handikappanpassas. 

Äldre/tillgänglighet och service 
Detaljplanen för Brittas backe i Karby är klar. 
Planen innehåller 22 bostäder varav flertalet är 
enplanshus om 3-4 r o k lämpliga för äldre. 
Programsamråd har hållits för detaljplaner för 
bostäder vid Mörbyvägen och Tegelbruket 
(f.d Västra Åby). Båda detaljplanerna innehåller 
lägenheter lämpliga för äldre människor, i Tegel-
bruket troligen i form av seniorlägenheter.  

Miljö, boende, arbetstillfällen och 
infrastruktur/miljö och planering 
Detaljplanearbetet för Tegelbruket är påbörjat. 
Vidareutveckling av handdatoriserade livsmedels-
inspektioner pågick under 2005 kontinuerligt, som 
ett led i att öka samsyn och kvalitet. Dessutom för-
bereds handdatoriserade hälsoskyddsinspektioner, 
genom att ta del av checklistor som anpassats för 
handdator. Ett cisternregister köptes in 2005 och 
enkätunderlag har skickats ut till fastighetsägarna. 
Bearbetning av enkätsvaren har påbörjats. Djur-
skyddstillsynen kombineras med tillsyn av tvär-
villkoren, såsom skydd av grundvatten, spridning 
av avloppsslam samt åtgärder för att minska kväve-
läckage från jordbruk. Arbete med rutiner och 
mallar intensifierades under 2005 för att höja 
effektiviteten och rättsäkerheten inom myndig-
hetsutövningen. 

Miljö, boende, arbetstillfällen och 
infrastruktur/näringsutveckling 
Näringsidkare som bedriver livsmedelsverksamhet 
har erbjudits en ”lathund”, vars syfte är att under-
lätta arbete med att upprätta egenkontrollprogram 
och att lättare/snabbare komma igång med egen-
tillsynen. Informationsinsatser, avseende ny lag-
stiftning/nya riktlinjer etc inom relevanta områden, 
i form av utskick till samtliga livsmedelsverksam-
heter har genomförts. Informationen till närings-
idkare och kommuninvånare har utvecklats, upp-
daterats och finns nu tillgängligt på kommunens 
hemsida. 

Miljö, boende, arbetstillfällen och 
infrastruktur/hållbar infrastruktur 
Arbete med att ta fram underlag för detaljplan, 
arbetsplan och järnvägsplan har pågått under året 
för Vallentuna trafikplats. Projektering har utförts 
under 2005 inför ombyggnad av Stockholmsvägen. 
Samverkan har skett med fastighetsägare till 
fastigheter som avgränsar till Stockholmsvägen. 
Upphandlingar av entreprenörer för etapp 1 och 2 
är avslutade. Upphandling av etapp 3 är påbörjad. 

Ekonomi 
Exploateringsverksamheten skall vara självfinan-
sierad. Beslut om gatukostnadsutredning för 
Uthamra strand har fattats av kommunfullmäktige. 
Utredningen innebär att fastighetsägarna i området 
betalar samtliga kostnader för kommande utbygg-
nad. Utbyggnad av Ekebyvägen pågår. Kostnaderna 
betalas av exploatörerna i området enligt tidigare 
tecknade exploteringsavtal. Utbyggnad av Fågel-
sångsvägen pågår. Kostnaderna ska täckas av 
genomförda och framtida tomtförsäljningar. 
Kommunfullmäktige har godkänt exploateringsplan 
för 2006-2008. Enligt planen förväntas exploate-
ringsverksamheten bli självfinansierad. 

Ekonomi/verksamhetsplanering 
Under året har underlag för en samordning av 
upphandling av park- och vägdriftentreprenad tagits 
fram. Den 25 oktober antog samhällsbyggnads-
nämnden förvaltningens förslag om att anta 
Vägverket Produktion AB på vägskötsel och JR 
förvaltning på tomt- och parkmarkskötsel från och 
med 1april 2006 på en avtalstid av fem år.  
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Årets händelser 
• Utbyggnad av Nybyområdet har påbörjats med 

bland annat Ekebyvägens förlängning. 
• Inom Fågelsångens företagspark har utbyggnad 

av vägar och VA i stort sett färdigställts och 
ca 12 000 m2 tomtmark sålts. 

• Riktlinjer för utveckling av centrala Vallentuna 
med nya vägdragningar och planering för 1 500 
nya bostäder godkändes i Kommunfullmäktige. 

• Ombyggnaden av Stockholmsvägen sista etapp 
mot Täbygränsen inklusive utbyggnad av nya 
Uthamravägen påbörjades under hösten. 

• En ny infartsparkering i Ormsta har byggts och 
infartsparkeringarna i Lindholmen och Brottby 
har byggts ut. 

• Avtal slöts med Vägverket om nya statliga 
vägbelysningar i Karby/Brottby och Angarn 
som ersättning för de uttjänta tidigare 
kommunala anläggningarna. 

• Detaljplaner för Brittas Backe i Karby och 
Uthamra strand antogs i Kommunfullmäktige 

 

Verksamhetsförändringar 
Inga verksamhetsförändringar har skett under året. 

Framtiden 
Vallentuna kommun påverkas starkt av det rådande 
goda konjunkturläget och Stockholmsregionens 
kraftiga tillväxt. Efterfrågan på bostäder i 
Vallentuna förväntas vara fortsatt hög under 
kommande period och planeringsberedskapen är 
inriktad på en nyproduktion av ca 350 bostäder 
under åren 2006 -2014. Utbyggnaden av centrala 
Vallentuna i linje med beslutade riktlinjer kommer 
att påbörjas under perioden. Planeringen för ut-
byggnad av Vallentuna trafikplats pågår med 
inriktning byggstart 2008. Efterfrågan på mark för 
företagsetableringar förväntas också vara fortsatt 
hög, och planeringen för utbyggnad av Okvista och 
Karby arbetsplatsområden fullföljs under perioden.  

Befolkningstillväxten medför också ett behov av 
utbyggnad av förskole- och skollokaler under 
perioden. För att tillgodose det ökade behovet av 
vårdbostäder för äldre planeras bland annat en 
utbyggnad av Korallens vårdboende. 
 

 

 
 

Planprogram 2005. Översiktlig plankarta 
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Kommentarer och analys av bifogad sifferredovisning 
 
1. Budgetavräkning 
Resultatet för samhällsbyggnadsnämnden totalt 
omfattar även nämndens resultatenheter som 
redovisas särskilt. 

Resultat för de olika verksamheterna i tkr: 

SBN exklusive resultatenheter  + 1 940 
MTM -  9 
Resultatenheterna  
TunaFastigheter + 2 112 
Avfallshantering - 242 
Totalt  + 3 802 
 
Verksamheten gemensam administration ger ett 
underskott på 335 tkr. Resultatet följer i stort bud-
get. Fördelningen av arbetstimmar på projekt är den 
svagaste punkten i budgeten och målet för priori-
tering av arbete med projekt har inte uppnåtts under 
året. Verksamheten  

Fysisk planering ger ett överskott på 786 tkr. 
Verksamheten tillfördes 500 tkr 2005 för ändring 
av huvudmannaskap efter övertagande av Väg-
föreningen. Arbetet pågår men kommer att sträcka 
sig över nästa år varför medel bör reserveras utav 
överskottet. Kostnaderna för arbetet med ändring 
av huvudmannaskapet är svåra att förutse då vissa 
fastighetsägare eventuellt kan komma att kräva 
ersättning. En annan bidragande faktor till verk-
samhetens överskott är att man vid detaljplanering 
har fått ökad ersättning via avtal. Intäkterna från 
verksamheten. 

Bygglov och tillsyn visar ett budgetöverskott på 
420 tkr. De ökade intäkterna beror i huvudsak på 
att taxan för bygglov höjts, och att fler friliggande 
villor har byggts än beräknat, samt att vissa större 
projekt har genomförts. Överskottet på verksam-
heten.  

Exploatering övrigt beror på markförsäljning som 
ligger utanför detaljplan och är av engångskaraktär 
men även på att planerade VA-utredningar i om-
vandlingsområden inte har utförts och medel därför 
bör överföras till 2006.   

Verksamheten Väghållning ger ett överskott på 
440 tkr. Kostnaderna för driftentreprenaden (även 
belysning) blev lägre än budgeterat då kommunen 
ännu inte övertagit väghållaransvaret för gång- och 
cykelvägar och vägar i Bällstaberg som planerat.  

Verksamhetsblocket Miljö och Natur (intäkter från 
inspektioner m m) ger ett budgetöverskott på 
580 tkr, vilket beror på höjda avgifter och ökat 
antal inspektioner. Livsmedelsverket höjde avgiften 

med 20 % vilket medförde en ökning av intäkterna 
med 16 %. Det var vid årets början svårt att upp-
skatta hur höjningen skulle påverka den årliga 
avgiften för djurhållare, eftersom klassindelningen 
förändrats i taxan.  

Verksamheten Naturvård ger ett planerat överskott 
på 100 tkr. Kommunen har ansökt och beviljats 
bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra 
objektsinventering i en kommunal naturvårdsplan. 
Förutsättningarna för bidraget var att kommunen 
själv står för 50 % av kostnaderna. Ombudgetering 
av medel från 2005 föreslås för att täcka kom-
mande kostnader under 2006 för projektet. 

Verksamheten Bostäder ger ett underskott på 
446 tkr. Nuvarande hyresnivå fastställdes oktober 
2005 och förhandlingarna för 2005 avsåg bara en 
del av året. Försäljningsärenden påverkar driftbud-
geten negativt. För sålda lägenheter betalas avgifter 
till bostadsrättsföreningar, ibland upp till tre måna-
der, efter att hyresgästens kontrakt med kommunen 
upphört och innan ny ägare har tillträtt. Under tiden 
får verksamheten inte in några intäkter. 

2. Ekonomiska nyckeltal 
Avgiften för bygglov har höjts 2004 och justerats 
med hänsyn till index 2005. Vägunderhåll har 
under året utförts genom beläggningar och inte 
minst linjemålningar av vägar och övergångställen 
som var kraftigt eftersatt. Tilläggsarbeten består till 
största del merkostnader för snö- och halkbekämp-
ningsåtgärder. Driftkostnaderna för gång-och 
cykelväg och övriga vägar per km har i den aktuella 
redovisningen även kostnad för den offentliga be-
lysningen medtagits. I driftkostnaderna för belys-
ningsstolpar har utöver underhåll även elkraften 
medtagits. Angiven kostnad är ett medelvärde av 
samtliga stolpar. Kostnaderna varierar beroende på 
typ av stolpe, armatur och ljuskälla. 

Under året har bostadsrättsföreningen Kullaberg 3 
sänkt avgifterna med 10 % och Södra Haga med 
8 %. Där tillkommer det att bostadsrätter med höga 
avgifter och intäkter finns bland de sålda lägen-
heterna vilket påverkar genomsnittstalen per m². 

3. Prestation/volym 
Antal antagna detaljplaner och planremisser följer 
enligt plan och målet för 2005 är uppfyllt. 

På grund av tillfälligt utökade resurser inom djur- 
och livsmedelstillsynen, kunde antalet inspektioner 
öka. Nyckeltal för inspektioner omfattar såväl 
regelrätta inspektioner, som uppföljande inspek-
tioner och övriga besök på tillsynsobjekt. 
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Belysningen har utökats under året. Redovisning av 
antal km väg/gator redovisar budgetvärden vid 
ingång av året och värden vid årsslut och visar att 
inga nya vägar/gator har övertagits i kommunal 
drift under året. 
 

4. Kvalitet  
Arbete har pågått under året för att erhålla certi-
fiering som en Investor in People organisation. 

5. Personal 
Nyckeltalen visar en utveckling i linje med de mål 
som har satts för nyckeltalen i budget för 2005. 
Antalet anställda har ökat från 2005 och då främst 
med hänsyn till att städverksamheten i egen regi 
har utökats och därmed har ny städpersonal 
anställts. Nyanställningar har också skett under året 
av drifttekniker till TuFa, en miljö- och hälso-
skyddsinspektör till enheten Miljö & bygglov och 
en ny projektledare till enheten Plan & exploa-
tering.  

Anställningen som GIS-samordnare har överförts 
från kommunstaben till samhällsbyggnadsför- 

valtningen från och med 2005 medan kostnaderna 
för lön har belastat centrala projektet för GIS.  

Utvecklingen av den nya städorganisationen pågår 
för att få en sammansvetsad och effektiv organisa-
tion. Siffrorna för sjukfrånvaro visar en positiv 
trend. Av statistiken framgår att andelen långtids-
sjukskrivna är den helt dominerande bland de 
sjukskrivna. Långtidssjukskriven är man om man är 
sjuk 60 dagar eller längre. Målsättningen är att 
genom aktiva rehabiliteringsåtgärder få ner antalet 
långtidsskrivna. Samarbete sker med centrala för-
valtningen för att få råd i rehabiliteringsärenden. 
Inom fältorganisationen har antalet långtidssjuka 
minskat och vid årets slut var endast en långtids-
sjuk. Förvaltningen deltar i kommunens friskvårds-
verksamheten och har egna friskvårdsinspiratörer.  

Förvaltningen deltar även i ett gemensamt utveck-
lingsprogram för Vallentuna kommuns chefer/ 
ledare och samtliga chefer/ledare inom förvalt-
ningen kommer att delta. 

 
 
 
 
 
 

 
 

”Miljö och natur” – här hästhagen vid Vallentuna ridcenter i Veda.                                                   Foto: Sonia Blom 
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1. Budgetavräkning (tkr)

Verksamhetsblock
Årsbudget 

2005
Bokfört  

2005 %
Bokfört  

2004 %
Utfall 
2005

Summa 30 031 28 107 94% 22 713 1 924
Politiska nämnder 438 466 106% 239 114% -28
Förvaltn.gemensam adm 11 849 12 184 103% 12 815 92% -335
Fysisk planering 630 -156 -25% -108 166% 786
Bygglov, tillsyn -1 920 -2 343 122% -1 847 102% 423
Kart- och mätverksamhet 180 26 14% 69 86% 154
Markreserv o övr expl 137 -160 -117% -276 837% 297
Parkverksamhet 3 138 3 177 101% 2 177 104% -39
Väghållning 16 020 15 579 97% 10 650 109% 441
Miljö och natur -447 -780 175% -516 123% 333
Inspektioner med mera -435 -688 158% -389 94% 253
Bostäder -884 -438 50% -1 105 190% -446
Bostadsanpassning 1 325 1 242 94% 1 004 73% 83

2. Ekonomiska nyckeltal (tkr) 5. Personal

Mått
Målsättn 

2005
Utfall 
2005

Avvikelse 
2005

Helår 
2004

Helår 
2003 Mått

Utfall 
2005

Helår 
2004

Helår 
2003

Bygglov (Genomsnitt/kr) Antal anställda 95 88 84
Bygglov villa med planavgift 29 106 28 512 24 354 Antal årsarbetare 90,9 84,7 81,5

Medelålder (år) 49,1 50,7 51,2
Parkverksamhet Andel män 41% 40% 41%
Parkentreprenad/kr/m² 2,49 2,49 0 2,52 2,45 Personalomsättning % 10% 14% 14%

Medellön (tkr) 22,1 21,5 21,3
Väghållning Medianlön 20,5 19,6 19,5
Planerat underhåll kr/m² 0,90 1,70 0,8 0 64 683
Vägentreprenad kr/m² 6,80 6,20 -0,6 6,50 6,80
Vägentr. Tilläggsbeställn./kr/m² 1,00 1,30 0,3 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:
Driftkostnad kr/km gc-vägar 20 000 30 000 10 000
Driftkostnad kr/km övriga vägar 54 000 65 000 11 000 Andel av sjuktimmarna som avser de som är
DriftkostnadKr/år belysningsstople 500 400 -100 sjuka 60 dgr eller mer 68% 78% 82%
Bostäder
Bostadsavgifter/kr/m² 750 790 736 Sjukfrånvaro fördelad på kön
Bostadsintäkter/kr/m² 917 917 901 Män 7,1 14,1 19,3
Snitt intäkt per försåld lägenhet/ tkr 318 Kvinnor 9,8 10,0 8,8

Sjukfrånvaro fördelad på ålder
29 år och yngre 1,8 0,5 0,9
30 - 49 år 6,4 9,4 11,2
50 år och äldre 12,7 15,2 15,8
Samtliga 8,8 11,8 13,2

3. Prestation/volym

Mått
Målsättn 

2005
Utfall  
2005

Avvikelse 
2005

Helår 
2004

Helår 
2003 Medarbetarenkät  

Fysisk plan. Bygglov 2 005
Antal antagna detaljplaner 5 5 0 3 3 Ledarskap 62%
Antal planremisser 15 15 0 12 12 Arbetstillfredställelse 80%
Antal beviljade bygglov/bygganm 320 310 -10 275 275 Kompetensutveckling 59%
Antal förhandsbesked 30 52 22 50 50 Delaktighet 61%

Effektivitet 65%
Väghållning Kundorientering 81%
Antal km gator/vägar 96 96 0 96 83,0 Fysisk arbetsmiljö 54%
Antal km gång o cykelvägar 45 45 0 45 28,6 Kommunen som
Antal belysningsstolpar 4 440 4 900 460 4 522 arbetsgivare 67%
Miljö o natur inspektioner  
Antal livsmedelsinspektioner 40 133 93 31 37 Procenten anger hur många som svarat positivt 
Antal djurskyddsinspektioner 60 93 33 55 57
Antal miljöinspektioner 85 94 9 83 60
Antal hälsoskyddsinspektioner 20 32 12 20
Bostäder
Antal bostadsrätter/inhyrda 224 223 -1 235 239
Antal soc.kontrakt 40 40 0 31 28
Antal sålda lägenheter 16 13 -3 3
Bostadsanpassning
Antal aktuella bostadsanpassnings- 105 105 0 104 108
ärenden/år
Antal beslut kr/st 50 tkr och över 8 4 7
Antal beslut kr/st under 50 tkr 74 88 88
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Inriktningsmål och uppföljning av 
åtaganden för Samhällsbygg-
nadsnämndens resultatenheter: 
Tunafastigheter – TuFa, TuFa Städ, och 
Avfallshantering 
Service och kvalitet/kvalitet 
Förnyad kundenkät till interna hyresgäster har 
genomförts under året. Handlingsplan med  

förbättringsåtgärder utifrån föregående 
enkätresultat, antas ha bidragit till det positiva 
utfallet. Årligen ska kundbesök göras på skolor och 
år 2005 har fem besök genomförts. 

Ekonomi/verksamhetsplanering 
Lokalresursplan för åren 2005-2015 har upprättats 
och redovisats till den strategiska lokalgruppen. 
Under året har den objektsvisa uppföljningen av 
ekonomin per fastighet genomförts för år 2004.

 

Kommentarer och analys av bifogad sifferredovisning 
 

1. Budgetavräkning 
Resultatenheten TuFa ger ett överskott på 2,1 mkr 
att jämföras med en budgetomslutning på 
143,2 mkr inklusive ombudgeterade medel från 
2004. Ombudgeterade medel 1,5 mkr, har huvud-
sakligen använts till ett ökat planerat underhåll av 
byggnader, installationer och tomtmark. Att 2005 
ger ett överskott beror till största delen på att 
medieförsörjningskostnaderna, el och fjärrvärme, 
uppvisar lägre kostnader, 1,7 mkr, på grund av att 
det åter varit ett mycket varmt år jämfört mot så 
kallat normalår. Verksamheten bostadsfastigheter 
har en budgetavvikelse på både intäkter och kost-
nader. Avvikelsen beror på en felbudgetering. Inom 
driftgruppen har personalkostnaderna blivit lägre på 
grund av vakanser och ökad utdebitering av kost-
nader för vissa arbeten inom andra verksamheter 
totalt ger det ett överskott på 0,5 mkr. 

Inom städverksamheten har effektiviseringar bidra-
git till ett gott resultat. Under året har städningen i 
förskolorna Haga, Tallåsen, Lilla Ru samt Optimo, 
kommunförrådet och Torghusets allmänna ytor 
överförts från entreprenad till egenregistädning av 
TuFa.  

Resultatenheten Avfallshantering 
Avfallshantering ger ett budgetunderskott på 
242 tkr. Avgifter för avfallsbehandling av hushålls-
sopor (SÖRAB) blev betydligt lägre än beräknat 
vilket gjorde att den i budget planerade taxe-
höjningen inte genomfördes under året. Resultat-
enheten ska täcka sina kostnader med externa av-
gifter och uppkomna över- eller underskott balan-
seras över åren. Under året har tidigare överskott på 
164 tkr tagit i anspråk. Den 19 december 2005 
beslutade kommunfullmäktige att höja renhåll-
ningstaxan för år 2006 med 6 % för insamling och 
behandling av hushållsavfall och med 25 % för 
hämtning och behandling av latrin, slam och 
fettavfall. Avgifter för avfallsbehandling av 
hushållssopor (SÖRAB) är oförändrade under 
2006, med reservation för eventuellt riksdagsbeslut 
på avfallsskatt. Den stora taxehöjningen för latrin, 

slam och fett motiveras av ett flertal ändrade förut-
sättningar under 2005. 

2. Ekonomiska nyckeltal 
Förvaltningskostnaderna ökar, delvis på grund av 
att vakanta tjänster nu i huvudsak är tillsatta och att 
resurser för planerade underhållsåtgärder tillskapats 
genom internprishöjning 2005. 
Oljepriset har varierat stort under året mellan 
5.500-7.400 kr/ m³.  

3. Prestation/volym 
Inhyrd lokalarea och intern uthyrd lokalarea har 
ökat, bland annat genom inhyrning av barnom-
sorgslokalen vid Svampskogsvägen och lokal för 
ungdomsmottagningen och datatek. Den totala 
städytan har minskat på grund av att Bällstabergs-
skolan utför städning med egen personal. 
Bällstabergsskolan hade tidigare entreprenad-
städning vilket bidrar till att entreprenadstädningen 
har minskat avsevärt.  

4. Kvalitet  
Förnyad kundenkät till interna hyresgäster har 
genomförts under året. Handlingsplan med för-
bättringsåtgärder utifrån föregående enkätresultat, 
antas ha bidragit till det positiva utfallet. Särskilt 
glädjande är att städverksamheten i årets kvalitets-
enkät förbättrat betyget från 3,5 föregående år till 
4,4 på den 5-gradiga skalan. 

5. Personal  
(se Samhällsbyggnadsnämnden exklusive 
resultatenheter). 
 

 
 

Sopkärl i Lindholmen.                           Foto: Sonia Blom 
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1. Budgetavräkning (tkr) 4. Kvalitet 

Verksamhetsblock
Årsbudget 

2005 
Bokfört   

2005 %
Bokfört 

2004 %
Avvikelse 

2005 Mått Målsättning 2005
Utfall 
2005

Utfall 
2004

Summa 1 629 -241 -515 1 870
Tekn adm TuFa 6117 6 058 99% 5 694 88% 59 TuFa-enkät till interna kunder; skala 1-5
Parkeringsverksamhet -190 -222 117% -276 184% 32 Yttre miljö 2,9 3,3 2,8
Driftgrupp 1 324 780 59% 989 56% 544 Inre miljö 3,4 3,5 3,3
Byggrupp 648 526 81% 802 135% 122 Städning 3,5 4,4 3,4
Säkerhetsverksamhet 1 900 1 774 93% 1 879 107% 126 Kundvård 3,8 4,0 3,8
Egna o hyrda fast; kostn 100 125 100 342 100% 97 685 100% -217 Felanmälan 3,7 3,5 3,6
            "                intäkter -106 191 -106 873 101% -105 484 101% 682 Projektverksamhet 4,1 4,2 4,1
Bostadsfast; kostn 18 010 18 882 105% 17 938 96% -872 TuFa som hyresvärd 3,8 3,8 3,7
          "             intäkter -19 948 -21 214 106% -20 700 101% 1 266
TuFa Städ; kostn 12 540 12 216 97% 13 171 109% 324
        "             intäkter -12 870 -12 917 100% -12 537 100% 47
Totalt TuFa 1 465 -647 -44% -839 2 112

Avfallshant; kostn 14 384 13 920 97% 13 908 100% 464
         "            intäkter -14 220 -13 514 95% -13 584 101% -706
Totalt Avfallshant 164 406 248% 324 -242

2. Ekonomiska nyckeltal (tkr) 5. Personal

Mått
Målsättn. 

2005
Utfall 
2005

Avvikelse 
2005

Helår 
2004

Helår 
2003 Mått

Avhjälpande underhåll 44% 47% 3% 56% 82%
Planerat underhåll 56% 53% -3% 44% 18%
Internhyror/Kr/m² 858 836 -22 846 834
Kapitalkostn/Kr/m² 391 401 476
Förvaltningskostnd kr/m² 833 817
Oljepris/m³kr 5 750 6 750 -1 000 5 742 5 062
Elpris/kWh/öre 78,6 78,1 0,5 76,0 70,7
Fjärvärmepris/MWh/kr 640 639 1 614 544
Vattenpris/kr/m³ 24,5 24,5 0,0 24,5 23,1
(priser exkl. moms)
Städpriser kr/m²
Gymnasielokaler 133 133 0 138 135
Integrerade skollokaler 155 155 0 140 155
Förskolelokaler 247 247 0 276 280
Totalt genomsnitt 150 150 0 146 156

3. Prestation/volym

Mått
Målsättn. 

2005
Utfall 
2005

Avvikelse 
2005

Helår 
2004

Helår 
2003

TuFa
M²BRA  (Bruksarea)                
1  Verksamhetslokaler
Inhyrd lokalarea (externt) 15 596 14 089 15 599
Internt uthyrd lokalarea 129 730 130 187 457 128 248 126 246
Antal interna kontrakt 99 100 1 96 86

2 Affärslokaler
Uthyrd lokalarea (externt) 16 103 15 840 -263 15 077 16 494
Antal externa kontrakt 62 60 -2 62 83

Tomställd lokalarea (1,2) 181 259 78 711 654
 
kWh/m²
Energiförbrukning 182,6 177,9 -4,7 177,1 181,4
(El, olja, fjärrvärme)
Städyta m² 78 500 82 000 82 000
 - varav entreprenad 10 5 600 38 000

Avfallshantering/antal ton
Hushållsavfall 7 100 7 078 -22 6 849 6 535
Tidningar 1 590 1 718 128 1 514 1 400
Metallförpackningar 28,0 Uppgifter ej klara! 26,0 17,2
Småbatterier 6,5 Uppgifter ej klara! 5,9 5,0

Redovisas under Samhällsbyggnadsnämnden exklusive 
resultatenheter
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Myndighetsnämnden för teknik och miljö 
Ordförande: Uno Arfvidsson (fp) Bruttokostnad: 161 tkr

Antal ledamöter: 

Förvaltningschef: 

9 

Olle Wallin 

Nettokostnad: 

Budgetavvikelse 2005 

161 tkr

-9 tkr

Antal årsarbetare  Budgetavvikelse 2004 -35 tkr

 

 
Andel av nämndernas nettokostnad 0 % (0 % år 2004; 0 % år 2003) 

 
 

Myndighetsnämnden för teknik 
och miljös uppgift är att  
• fullgöra kommunens tillsynsuppgifter inom 

miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga 
uppgifter som miljöbalken, livsmedelslagen, 
djurskyddslagen, smittskyddslagen och tobaks-
lagen skall fullgöras av den kommunala nämn-
den inom miljö och hälsoskyddsområdet, 

• handlägga ärenden avseende bygglov som rör 
kommunens egna anläggningar. 

Inriktningsmål och uppföljning av 
åtaganden3  
Service och kvalitet och samverkan 
Vallentuna kommun kommer inte att delta i UNO-
kommunernas förslag om sammanslagning av 
förvaltning/nämnd. Inriktningen har övergått till 
formellt nätverksarbete med olika arbetsgrupper på 
tjänstemannanivå. En ny grupp har bildats i Uno-
samarbetet, miljöplanerargruppen. Kommunen har 
en aktiv roll i Oxundaåns vattenvårdsprojekt.  

                                                      
3 Inriktningsmål och åtaganden är fastställda av 
kommunfullmäktige i Kommunplan 2005-2007 

Miljö, boende, arbetstillfällen och 
infrastruktur/miljö och planering 
Vidareutveckling av handdatoriserade livsmedels-
inspektioner pågick under 2005 kontinuerligt, som 
ett led i att öka samsyn och kvalitet. Dessutom 
förbereds handdatoriserade hälsoskyddsinspek-
tioner, genom att ta del av checklistor som anpas-
sats för handdator. Ett cisternregister köptes in 
2005 och enkätunderlag har skickats ut till fastig-
hetsägarna. Bearbetning av enkätsvaren har påbör-
jats. Djurskyddstillsynen kombineras med tillsyn av 
tvärvillkoren, såsom skydd av grundvatten, sprid-
ning av avloppsslam samt åtgärder för att minska 
kväveläckage från jordbruk. Arbete med rutiner och 
mallar intensifierades under 2005 för att höja 
effektiviteten och rättsäkerheten inom myndig-
hetsutövningen. 

Miljö, boende, arbetstillfällen och 
infrastruktur/näringsutveckling 
Näringsidkare som bedriver livsmedelsverksamhet 
har erbjudits en ”lathund”, vars syfte är att under-
lätta arbete med att upprätta egenkontrollprogram 
och att lättare/snabbare komma igång med egen-
tillsynen. Informationsinsatser, avseende ny lag-
stiftning/nya riktlinjer etc inom relevanta områden, 
i form av utskick till samtliga livsmedelsverksam-
heter har genomförts. Informationen till närings-
idkare och kommuninvånare har utvecklats, upp-
daterats och finns nu tillgängligt på kommunens 
hemsida.
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Årets händelser 
• Förvaltningen fick under året beviljat bidrag för 

att anlägga en våtmarkspark  
• Gammalt giftutsläpp upptäcktes vid byggnation 

av Norrortsleden 
• Arbetet med Åkerströmmen har återupptagits 

och utvidgats så att hela Vallentuna kommun 
utom Oxundaåns avrinningsområde ingår 

• UNO-samarbetet utvecklas och förstärks på 
tjänstemannanivå med ett utvecklat 
nätverksarbete 

 

Verksamhetsförändringar 
Under året har det varit en hög personalomsättning, 
och ökad arbetsbelastning på grund av omfattande 
kommande ändringar i lagstiftningar som träder i 
kraft 2006. 

Framtiden 
Ny lagstiftning inom livsmedelsområdet kommer 
att ställa stora krav på personalresurser och ökad 
kompetens. Ett projekt för tillsyn på skolor och 
förskolor kommer att påbörjas, i det projektet ingår 
Socialstyrelsens radonprojekt. En ny djurskydds-
inspektör kommer att anställas. Administrativ hjälp 
för enheten planeras, för att avlasta enheten och öka 
medborgarkontakten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Angarnssjöängen.                                                                                                                                  Foto: Bo Gårdstad 
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Fritidsnämnden 
Ordförande: Jörgen Hellberg (fp) Bruttokostnad: 28 627 tkr

Antal ledamöter: 

Förvaltningschef: 

9 

Jan-Åke Bredberg 

Nettokostnad: 

Budgetavvikelse 2005 

23 391 tkr
308 tkr

Antal årsarbetare 23 Budgetavvikelse 2004 675 tkr

 

 
Andel av nämndernas nettokostnad 2,5 % (2,5 % år 2004; 2,6 % år 2003) 

 
Fritidsnämndens uppgift är att 
• främja en meningsfull fritid för kommunens 

invånare 
• ansvara för kommunens sport- och 

fritidsanläggningar 
• bedriva och samordna kommunens 

förebyggande ungdomsarbete 
• stödja föreningslivet. 

Redovisning av åtaganden 
Delaktighet 
Delaktighet , inflytande och valfrihet 
Dialogen mellan nämnd/förvaltning och den största 
kundgruppen, föreningslivet, har genomförts vid 
sammanlagt sex träffar med de tre föreningsråden 
Vallentuna IP, Össeby IP och hallidrotterna inne-
bandy, handboll, volleyboll och bordtennis. Totalt 
16 föreningar/sektioner med ca 5 000 medlemmar. 

Fritidsnämnden har dessutom inbjudit nio 
föreningar/organisationer till informations- och 
diskussionsträffar. 

Service och kvalitet 
Tillgänglighet och effektiv beslutsprocess 
Bokning av kommunala lokaler har nu möjlig-
gjorts på kommunens hemsida där lokalbeskriv-
ningar, taxor och aktuella bokningsscheman pre-
senteras. En bokningsförfrågan mailas till fritids-
kontoret som bekräftar förfrågan. Målsättningen är 
att införa direktbokning.  

Diskussioner har påbörjats med företrädare för 
några kommuner och en datakonsult i syfte att 
utveckla ett program som möjliggör digital admi-
nistrering av föreningsbidragen.  

Förvaltningens handikappkonsulent arbetar sedan   
något år med att göra kommunens föreningar till-
gängliga även för ungdomar med funktionshinder. 

Den planerade utbildningen av förvaltningens 
personal i kundbemötande (service, klagomåls-
hantering och kvalité) har inte kunnat genomföras 
som planerat. Nya kurser planeras 2006.   

Samverkan 
Österåker har anslutit sig till det kommungemen-
samma fritidsprogrammet för funktionshindrade 
ungdomar som etablerats med Täby.  

Kvalitet 
En medborgarundersökning har genomförts av 
Statistiska Centralbyrån omfattande hela kommu-
nen. Resultatet visar bl.a. att området ”Fritid/Idrott” 
(idrotts- och friluftsliv) får högt betyg och i princip 
motsvarar medborgarnas högsta förväntningar på 
denna typ av verksamhet. 

Den årliga kundenkäten på Kvarnbadets simskola 
visar att hela 99,6 % (255 av 256) av de tillfrågade 
föräldrarna var mycket nöjda med verksamheten.  

Attraktiv arbetsgivare 
Sedan några år arbetar förvaltningen aktivt med 
olika personalvårdande verksamheter där frisk-
vården har högsta prioritet. En utvecklings- och 
friskvårdsdag har genomförts med bl.a. team-
bildningsövningar, friskvårdsinformation och prova 
på träning. 

Denna friskvårdssatsning har stimulerat flera 
medarbetare till olika fysiska aktiviteter och en 
sundare livsföring. 
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Barn och ungdom 
Skydd och trygghet 
Tryggare Vallentuna har utvecklats och förädlats 
på olika sätt. 
• Arbetet med en kommungemensam handlings-

plan mot alkohol och droger har påbörjats och 
kommer att redovisas våren 2006. 

• Planeringen för genomförande av inköpskon-
troll av tobak och öl på olika försäljningsställen 
i kommunen har påbörjats och kommer att 
genomföras under 2006 i nära samverkan med 
berörda köpmän, socialförvaltning och polis. 

• En föräldrautbildning à la Örebromodellen har 
aktualiserats och kommer att erbjudas alla 
föräldrar till barn i årskurs 7. 

• En andra seminariedag har hållits med berörd 
personal i syfte att, utifrån ett salutogent 
perspektiv (fokusera på det positiva och 
utveckla friskfaktorer) skapa ett kommun-
gemensamt arbetssätt med barn, ungdomar och 
deras föräldrar.   

Ett kontinuerligt arbete pågår med att utveckla 
Nova, Karby-, Bällstabergs- och Hammargården till 
stimulerande, trygga och säkra mötesplatser för 
kommunens ungdomar.  

Hälsa och miljö 
Verksamheten inom ”Handslaget” har utvecklats 
och omfattar vid årets slut fem skolor och elva 
föreningar. Syftet med verksamheten är att stimu-
lera kommunens 9-12-åringar till ökad fysisk 
aktivitet genom att idrottsföreningarna bedriver sin 
verksamhet i direkt anslutning till skoldagen. Ett 
samverkansprojekt mellan föreningar, skola, fritid 
och Stockholms idrottsförbund. Fler skolor och 
föreningar vill delta i verksamheten. 

Delaktighet, inflytande och ansvar 
En viktig del i Novas och gårdarnas verksam-
hetspolicy är att ungdomarna aktivt medverkar i 
planering och genomförande av verksamheten, 
stimuleras till att ta egna initiativ och att förverk-
liga egna idéer. 

Fritid och kultur 
På Nova har olika insatser gjorts för att öppna upp 
och utveckla huset till en naturlig mötesplats för en 
bred målgrupp och för olika aktörer som arbetar 
med ungdomar. 

• Företrädare för olika verksamheter har inbjudits 
till en programgrupp för att diskutera olika 
samverkansformer som kan bidra till att 
utveckla verksamheten mot uppsatta mål.   

• Vid nyrekrytering av personal läggs stor vikt 
vid att bredda kompetensen i personalgruppen 

mot ungdomskulturhållet d.v.s. teater, dans, 
multimedia, nycirkus och liknande. 

Bällstabergs- och Hammargården har hittat 
formerna för sina verksamheter och med sam-
verkansparterna skola, kyrka och föreningar. 

Företrädare för kommunens fotbollsföreningar 
representerande ca 100 lag och 1 500 spelare har 
uppvaktat fritidsnämnden och redovisat det akuta 
behovet av fler fotbollsplaner för såväl vinter- som 
sommarspel. 

Fritidsnämnden har beslutat att i arbetet med KP 
2007-2009 föreslå en ny konstgräsplan på Vallen-
tuna IP kopplad till genomförandet av Centrumplan 
för Vallentuna och konsekvenserna av den nya 
sträckningen av Lindholmsvägen mot Arninge-
vägen. 

En simhall i centrala Vallentuna har aktualiserats i 
Centrumplanen  

4H-gårdens upprustning alternativt flyttning och 
nybyggnation har diskuterats i olika omgångar. 
Fritidsnämnden har uppdragit åt kontoret att bl.a. 
utreda möjligheten för 4H att samnyttja en even-
tuell ny anläggning med andra föreningar. Ett 
eventuellt förslag kan tas upp i arbetet med KP 
2007-2009. 

Ett motionspår i Bällstaberg på ca två km och med 
anslutning till motionsspåren vid Vallentuna IP har 
utretts av Vallentuna Össeby orienteringsklubb på 
uppdrag av fritidsnämnden. Förslaget kommer att 
redovisas i KP 2007-2009.  

För att längd och kvalité på motionsspåren vid 
Vallentuna IP ska kunna bibehållas i samband med 
planering av olika anläggningar i området har 
Vallentuna Össeby OL fått nämndens uppdrag att 
föreslå alternativa spårdragningar.  

Frilufts- och idrottsparken vid Snapptuna har 
tyvärr inte utnyttjats i den omfattning som för-
väntats. Utrustning kommer därför att införskaffas 
för att underlätta för allmänheten att kunna bedriva 
vissa aktiviteter. Trivselförbättrande åtgärder såsom 
gångväg, soffor och grillplatser i anslutning till 
parken kommer att diskuteras med företrädare för 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Årets Händelser 
• Närområdesgårdarna Bällstabergs- och Ham-

margården har kommit i gång och utvecklas 
positivt  

• Handslaget har utvecklats.  
• Medborgarnas uppskattning av fritidsnämndens 

verksamhet.  
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Framtiden 
De närmaste åren kommer sannolikt att bli de mest 
händelserika i fritidsnämndens historia.  

På anläggningssidan finns goda utsikter för en sim-
hall, nya sporthallar, en utveckling av Vallentuna 
IP med bl.a. konstgräsplaner och en utveckling av 

motionsspåren. Detta tillskott skapar goda förut-
sättningar för det aktiva föreningslivet att kunna 
vidareutvecklas. Ett reviderat Barn- och Ungdoms-
politiskt Handlinsprogram innebär förhoppningsvis 
ett nytt avstamp i det kommunövergripande barn- 
och ungdomsarbetet utifrån ett barnkonventions-
perspektiv.

 

Kommentarer och analys av bifogad sifferredovisning 
 
1. Budgetavräkning - Driftbudget 
Fritidsnämndens bokslut visar ett överskott på 
308 tkr. Räknar man bort det ombudgeterade 
nettoöverskottet från 2004 på 375 tkr innebär det i 
princip ett nollresultat. Utfallen för de olika 
delprogrammen blev följande: 

Politisk verksamhet: visar ett underskott på 73 tkr 
beroende på att kompensationen för nya politiker-
arvoden varit för låg. 

Administration, simundervisning och handi-
kappverksamhet visar ett överskott på 105 tkr där 
97 tkr kan hänföras till det ombudgeterade över-
skottet från 2004. 

Fritidsanläggningar redovisar ett överskott på 
65 tkr trots att Kvarnbadet gav ett underskott på 
220 tkr. Detta underskott har främst balanserats 
genom återhållsamhet i driftbudgeten för 
Vallentuna IP. 

Verksamhet och arrangemang lämnar ett överskott 
på 209 tkr främst beroende på att närområdes-
verksamheten i Hammargården startade senare än 
beräknat och att kostnaden för ”centrala arran-
gemang” blev billigare än budgeterat och att en del 
av basverksamheterna på Nova inte kunnat 
utvecklas som planerat. 

Föreningsbidragen pekar mot ett nollresultat efter 
en förstärkning av budgeten för lokalt aktivitetsstöd 
med 160 tkr från det ombudgeterade överskottet 
från 2004. Det verkliga utfallet kan utläsas först i 
mars månad 2006. 

1. Budgetavräkning – Investeringsbudget 
Investeringsramen på 1 mkr slutar på 942 tkr. En 
positiv avvikelse på 58 tkr. Fyra av de sex 
investeringsobjekten redovisar mindre avvikelser 
mot budget medan två objekt (inventarier Nova och 
reinvesteringar fritidsanläggningar) visar ett sam-
manlagt överskott på 63 tkr. 

2. Ekonomiska nyckeltal 
Nettokostnaden per besök och öppetdag vid Kvarn-
badet är för hela året betydligt högre än målsätt-
ningen. Detta beror på färre antal besökare och 
lägre entréintäkter. Bruttokostnaden däremot ligger 
på samma nivå som tidigare år. 

Kostnaden per öppetdag på fritidsgårdarna blev 
lägre än målsättning beroende på fler öppetdagar 
till samma kostnad. 

3. Prestation/volym 
Cirka 5000 färre besökare på Kvarnbadet jämfört 
med 2004. Även antal barn i simskolan är något 
lägre än tidigare år. 

Antal bidragsberättigade föreningar minskar, dock 
ökar antal redovisade aktiviteter.  

4. Kvalitet  
Målet med 100 % nöjda kunder i simskolan har i 
princip uppnåtts under 2005.  

5. Personal 
Sjukfrånvaron inom förvaltningen fortsätter att 
sjunka. Den har nära nog halverats sedan 2004. Det 
har sannolikt ett starkt samband med den frisk-
vårdssatsning som startade för 2 år sedan.  

Resultatet från medarbetarenkäten 2005 visar att 
det finns områden inom förvaltningens olika verk-
samheter som behöver utvecklas. Under våren 2006 
kommer IiP-arbetet (Investors in People) att på-
börjas inom förvaltningen, vilket kommer att med-
verka till positiv utveckling. 
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1. Budgetavräkning (tkr) 4. Kvalitet 

Verksamhetsblock
Årsbudget 
2005

Bokfört     
05-12-31 %

Bokfört 
04-12-31 %

Avvikelse 
2005 Mått Målsättn 2005 2004 2003

Summa 23 699 23 390 99% 21 249 97% 309 Enkät simskola Kvarnbadet
Politisk verksamhet 157 230 146% 155 124% -73 Mycket nöjda 100% 100% */ 97% 94%
Adm., simundervisning, 0 Nöjda 2% 2%
handikappverksamhet 2 682 2 577 96% 2 613 106% 105 Missnöjda 1% 4%
Fritidsanläggningar 11 597 11 532 99% 11 036 98% 65
Verksamhet o arrangemang 6 864 6 654 97% 5 356 94% 210
Föreningsbidrag 2 399 2 397 100% 2 089 87% 2

*/ 256 enkäter, varav 1 missnöjd

2. Ekonomiska nyckeltal (kr) 5. Personal

Mått
Budget 
2005

T o m  05-
12-31

Helår 
2004

Helår 
2003 Mått

Budget/
målsättn.

 T o m 
05-12-
31

Helår 
2004

Helår 
2003

FN´s nettokostnad
per invånare 883 861 789 Antal anställda 23 24 22 23
FN´s net.kostnad per Antal årsarbetare 22 23 21 22
ungdom 7-20 år 4 195 4 131 3 747 3 945 Medelålder (år) 45,2 44,9 45,0
Föreningsverks net.kostnad Andel män 54% 64% 74%
per ungdom 7-20 år 1 722 1 735 1 630 1 186 Personalomsättning % 13,4 17,4 4,6
Fritidsgårdsverksamhet Medellön (tkr) 21,4 21,0 19,8
net.kostnad ungd 13-20 år 2 222 2 071 1 736 1 941 Medianlön 19,6 19,1 18,2
Kvarnbadet
Net.kostnad per besök 0,73 3,18 1,89 0,47 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:
Net.kostn/öppetdag 662 2477 1 687 Andel sjukdgr som 
Kostn/barn i simskola avser de som är 
- bruttokostnad 540 597 574 sjuka 60 dgr eller mer 68,1 80,3 57,2
- intäkt 250 250 250 Män 3,7 6,0 7,0
- nettokostnad 290 347 324 271 Kvinnor 4,1 10,0 0,0
Fritidsgårdar 29 år och yngre 1,1 2,5 2,8
Kostnad/öppethållandedag 8 206 7 046 10 228 30 - 49 år 5,1 3,7 2,7

50 år och äldre 3,8 14,0 12,3
Samtliga 3,9 7,3 6,1

3. Prestation/volym

Mått
Målsättn 
2005

T o m  05-
12-31

Helår 
2004

Helår 
2003 Medarbetarenkät, positiva svar i %

Kvarnbadet 2005
- antal besök 100 000 86 560 91 280 108 000 Ledarskap 57
- antal öppetdagar 111 111 102 Arbetstillfredsställelse 85
Simskola antal deltagare 500 440 458 487 Kompetensutveckling 40
Lokalbokning Delaktighet 61
Uthyrda tim g-lok/ishall 22 000 21 977 22 229 20 070 Effektivitet 64
Totalt ant uthyrda tim Kundorientering 83
samtliga objekt 40 000 38 319 37 991 38 569 Fysisk arbetsmiljö 61

Kommunen som 74
arbetsgivare

Fritidsgårdar
- antal öppetdagar/år 726 802 491
- antal besökare 56 230 56 834 39 310

Föreningsbidrag
- ant bidragsber föreningar 80 76 79 82
- ant redovisade aktiviteter 25 000 25236 24 500 24 091
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Kulturnämnden 
Ordförande: Lars-Bertil Ohlsson (kd) Bruttokostnad: 11 042 tkr

Antal ledamöter: 

Förvaltningschef: 

9 

Ingrid Ullman 

Nettokostnad: 

Budgetavvikelse 2005 

10 429 tkr

108 tkr

Antal årsarbetare 13 Budgetavvikelse 2004 - 10 tkr

* Bruttokostnad är exklusive nämndinterna transaktioner 

 
Andel av nämndernas nettokostnad 1,1 %(1,2 % år 2004; 1,2 % år 2003) 

 
Kulturnämndens uppgift är att 
• stödja och främja kulturlivet i kommunen 
• leda biblioteks- och annan kommunal 

kulturverksamhet  
• erbjuda ett allsidigt kulturutbud som 

komplement  till föreningars och enskildas 
insatser, informera om kulturlivet i Vallentuna 

• ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas 
kulturarv 

• svara för kommunens konstinköp och fullgöra 
utsmyckningsuppdrag 

• vara kommunens huvudman för turismfrågor. 

Inriktningsmål och uppföljning av 
åtaganden4  
Delaktighet 
I Vallentuna finns ett rikt och omväxlande kultur-
utbud baserat på såväl externa som lokala resurser. 
Kulturverksamheten bygger på stort engagemang 
från kommuninvånarna; både enskilda personer och 
föreningar. Kulturförvaltningen har tydligt fokus på 
ett öppet arbetssätt. Föreningar och andra inbjuds 
att medverka i olika projekt eller knyta an sin verk-
samhet till planerade program och utställningar. 

”Tyck till om Kultur och Bibliotek” är ett försök att 
via hemsidan få in synpunkter på verksamheten. 
Svaren i bibliotekets besöksenkät 2005 visar att 
inarbetade informationskanaler fungerar: 
VallentunaKalendern, lokaltidningar, hemsida med 
evenemangskalendern och anslagstavlor.  

                                                      
4 Inriktningsmål och åtaganden är fastställda av fullmäktige i 
Kommunplan 2005 - 2007. 

Utställningen Hästkraft fascinerade många barn 
och Hästfesten i april var en riktig familjedag med 
många aktiviteter för barn, bland annat ridning, 
uppvisning med käpphästkadrilj, galoppsimulator 
och besök av den pensionerade polishästen Utter.  

Vallentunabor i alla åldrar, som är engagerade i 
hästar och ridsport, bidrog med material och sina 
berättelser. 

Kulturnämnden inbjuder årligen alla nyinflyttade 
till en bussutfärd med guider som berättar om 
kommunen – kulturhistoria och natur samt nutida 
utveckling och framtidsplaner, utflykttips med 
mera. 

Rapporten ”En plats för folkbildning. Om studie-
förbunden i Vallentuna” gav en bild av verksam-
heten och studieförbundens ambitioner för fram-
tiden. Den blev utgångspunkt för en diskussion i 
kulturnämnden om kommunnyttan av verksam-
heten och kommunens stöd. Samarbetet mellan 
studieförbunden har ökat i Vallentuna. Ett konkret 
resultat är en föreläsningsserie som arrangeras 
gemensamt av alla studieförbund. 

Kulturnämnden har inbjudit till två föreningsmöten 
i Vallentuna och ett i Karby. Kulturfönstret är alltid 
fullbokat av föreningar. Det används också av 
kulturförvaltningen för information om verksam-
heten, i år till exempel om 24-timmarsbilioteket 
och talböcker. 

Kårsta biblioteksgrupp bildades som ett resultat av 
kulturnämndens initiativ med öppna möten i 
Kårsta. Gruppen ansvarar för att biblioteket har 
söndagsöppet kl. 13-16. Utvärdering har skett efter 
första läsåret. Bedömningen är, att initiativet med 
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söndagsöppet har varit ett nytt och lyckosamt 
grepp. 

Service och kvalitet, tillgänglighet 
Bibliotekets informationstjänst anlitas i stor 
utsträckning. Studieverkstaden och studiecellen är 
mestadels fullbokade. 

Juridisk rådgivning erbjöds på Vallentuna bibliotek 
från och med hösten 2005 av Sturejuristerna, två 
timmar varannan måndagskväll. Besökarna får 
15 minuters kostnadsfria råd inom olika juridiska 
områden och om vart de kan vända sig för för-
djupad hjälp. Rådgivningen tog emot omkring 
85 personer. 

Hemsidan med 24-timmarsbiblioteket har utveck-
lats. Nu senast med bibliotekets nya sida ”För barn” 
och en turismsida. Evenemangskalenderns innehåll 
har breddats och uppdateras kontinuerligt. Målet 
var att de lokalhistoriska databaserna skulle läggas 
ut på hemsidan 2005, vilket inte kunnat göras av 
tekniska skäl. Totalt har ca 15 000 besök gjorts på 
hemsidan Kultur och Bibliotek. 

En handlingsplan för ökad tillgänglighet till 
biblioteksservice för personer med funktionshinder 
har utarbetats. En taltidning ges ut i samarbete med 
Danderyds kommun. Talböcker kan nu laddas ner 
direkt från Tal- och punktskriftsbibliotekets digitala 
arkiv. 

Under våren arrangerades en ”Ung Kulturvecka” 
i samarbete med fritids- och socialförvaltningarna 
samt Kulturskolan. 

En kvalitetsaspekt är att biblioteket har medier för 
olika gruppers behov. Biblioteket är välförsett och 
har en handlingsplan för service till personer med 
läshinder. 

Integrations- och jämställdhetsaspekter vävs in 
i kulturverksamheten och är en inarbetad del av 
bibliotekets löpande verksamhet: I år kan flera 
teaterföreställningar nämnas, till exempel: Non stop 
om kvinnliga/ manliga färger, Flickan i lågan med 
Teater De Vill om bland annat ätstörningar, och 
filmen Hip hip hora. Vidare kulturlunch med för-
fattaren Jonas Hassen Khemiri, berättarföreställ-
ning med afrikanska, arabiska och grekiska fabler 
samt Bokfesten med Sikelej sa kamelen, sånglekar 
från hela världen och konsert med Simone Moreno 
från Brasilien. 

Barn och ungdom 
Barn i förskoleåldern har under året erbjudits ett 
rikt utbud av teater och dans. Förvaltningens 
interna barnkulturforum med kultursekreteraren 
och personal från bibliotekets barnavdelning star-

tades för att utnyttja interna resurser bättre och för 
att ha en bättre omvärldsorientering inom barnkul-
tur. Program har arrangerats på helgerna så att för-
äldrar får möjlighet att ta del av kulturutbudet till-
sammans med sina barn. 

Kulturskolan firade 50 år och satte upp Djurens 
brevlåda i produktionssamarbete med kulturför-
valtningen för barn 5-9 år. Över 700 barn från både 
förskolor och skolor såg musikteaterföreställningen 
på Vallentuna teater i april. Kulturskolan gav också 
en kortare föreställning av Sagan om den fula 
ankungen i Vallentunasalen i januari och på 
Kulturskolans dag i juni kom Clownen Manne & 
Co till Kommunalhusparken och drog en publik på 
över 300 barn och vuxna. 

Under sportlovet visades Puhs film om 
Heffaklumpen på Centrum Bio och på höstlovet 
Kalle och Chokladfabriken. Höstlovets Barnens 
bokdag innebar såväl sagostund, bokbingo,  
boktips som klippverkstad. På loven arrangerades 
även tävlingar med Nalle Puh respektive 
H. C. Andersentema.  

Barnavdelningens anslagstavla samt Kunskapens 
träd på Vallentuna bibliotek användes flitigt för 
skolornas elevarbeten. 

Under årets Bokfest gjorde bland andra Olas band 
stor succé. Nova deltog med en välbesökt smycke-
verkstad. 

Kulturutbudet för äldre skolbarn och tonåringar har 
förlagts till Nova och i samarbete med skolorna. 
Kulturombudsnätverket har gått över till att träffas 
åldersvis, med särskilda träffar för låg- och mellan-
stadieombud samt högstadie- och gymnasieombud. 
I oktober arrangerades ett seminarium för de senare 
på Nova under titeln Kultur för unga – hur och 
varför? Vid seminariet diskuterades hur vi i kom-
munen vill samarbeta med ungdomskultur och hur 
vi etablerar Nova som mötesplats. 

En bokgåva till alla 4-åringar och ett projekt 
”Läspåsen” i en förskola är vägar att stimulera till 
goda läsvanor. Såväl föräldrar som lärare har 
erbjudits information om barn- och ungdomsböcker 
samt om bibliotekets service till läshandikappade 
barn; 15 grupper med 292 deltagare.  

Samarbetet med Föräldraföreningen för dyslektiska 
barn fortsätter. I år har en grupp föräldrar deltagit i 
en fokusgrupp, där de gett synpunkter på bibliote-
kets service till dyslektikergruppen. 

50 grupper med över 1 000 elever har besökt bib-
lioteket i Vallentuna. Skolorna i Karby, Kårsta och 
Lindholmen använder sina respektive bibliotek. 
Under hösten pågick ett läsprojekt med fyra 
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mellanstadieklasser i Ormstaskolan. Bok-
depositioner sammanställs för skolornas tema-
arbeten. 

Äldre 
Uppsökande biblioteksverksamhet riktas främst till 
Väsbygården, Vårdbo och Korallen. Även andra 
äldreboende besöks, men vid färre antal tillfällen. 
Totalt har 77 besök med 540 deltagare gjorts. 

Det bör framhållas att bibliotekens och kultur-
förvaltningens öppna verksamhet för vuxna inte är 
ålderssegregerad. Kulturutbudet för vuxna präglas 
dock något av ålderssammansättningen inom 
föreningslivet, men bygger mest på olika intresse-
områden. 

Miljö, boende och infrastruktur 
Värna om kulturlandskapet och kulturhistoriskt 
värdefull miljöer. 
Ett mål för kulturmiljövårdsarbetet är att verka för 
en samhällsutveckling där äldre bebyggelse-
kvaliteter, sammanhang och långa tidsperspektiv 
används som resurser. Kommunantikvarien deltar i 
arbetet med planprogram för centrala Vallentuna, i 
planberedningsgruppen samt är sammankallande i 
samordningsprojektet ”Vallentunasjön-Björkby-
Kyrkviken”. ”Runriket” är ett samarbetsprojekt 
mellan Täby, Vallentuna, länsstyrelsen och läns-
museet. 

Initiativ till samordning av besöks- och turism-
frågor har tagits av kulturförvaltning: En arbets-
grupp har bildats inom kommunen, och hemsidan 
har fått en turismsida. Kulturmiljövårdens intressen 
bevakas i remissarbetet. 

Utformningen av torget i Bällstaberg med konst-
närlig utsmyckning av Berit Lindfeldt har anpassats 
till de ändringar som gjorts beträffande flerbostads-
husen. Torget beräknas vara klart 2007. 

Kulturlandskapets värden förankras genom 
till exempel rådgivning, föreläsningar och guidade 
turer. 
 

 
 

I år kan nämnas samproduktionen av Vallentuna 
hembygdsförenings jubileumsutställning, som 
speglade utvecklingen i Vallentuna de senaste 
50 åren. Kulturhusens dag hade temat ”sjöfartens 
miljöer” och arrangerades i samarbete med Arbets-
grupp Långhundraleden och hembygdsföreningarna 
i Österåker och Össeby med stöd från Vallentuna 
och Österåkers kommuner. 

Intresset för de öppna Bildarkivslördagarna en gång 
per månad har varit stort. Bildarkivsprogram har 
även ägt rum bland annat i Frösunda, Kårsta och 
Össeby. Totalt 14 tillfällen med 413 besökare. 

Årets händelser 
• Utgivning av två böcker i Vallentuna kultur-

nämnds skriftserie: ”Vallentuna - Ung ort i 
gammal bygd” och ”Josef Andersson – 
smålänningen som ägnade sitt liv åt 
Vallentuna”, samarbetsprojekt. 

• Årets bokfest blev en stor succé som lockade 
många nya besökare! 

• Kulturombud i skolorna – nu ett aktivt nätverk. 

Verksamhetsförändringar 
24-timmarsbiblioteket är nu en realitet på kom-
munens hemsida och ger bland annat möjlighet att 
söka i bibliotekskatalogen, reservera och låna om 
böcker, låna e-böcker och lämna inköpsförslag. 
Bibliotekets prägel av studiebibliotek har ökat. 

Skolbioverksamhet återupptas med stöd från 
Svenska filminstitutet. 

Framtiden 
Biblioteket byggs ut för att erbjuda Vallentunabor i 
alla åldrar en attraktiv, öppen mötesplats för infor-
mation, upplevelser och förströelse. Lokaler för 
utställningar, kulturverksamhet och café ingår i 
planerad utbyggnad, liksom Information 
Vallentuna. 

Det livslånga lärandet, kunskap som drivkraft i 
samhället. Utveckling av samarbete kring barns och 
ungdomars möjligheter att utöva kulturaktiviteter.
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Kommentarer och analys av bifogad sifferredovisning 
1. Budgetavräkning  
Verksamheten visar ett förhållandevis stort över-
skott, 108 tkr. Av bibliotekets överskott gäller ca 
80 tkr programvara och licenser för biblioteksdata-
systemet, där upphandlingen har försenats. Under-
skottet på administrationen orsakas av kostnader 
för kommungemensam utbildning och konsult-
medverkan i IiP-arbetet samt utgivning av 
Vallentunabroderiet som vykort. Försäljning av 
korten beräknas täcka framställningskostnaderna. 
Investeringar 
En ny server till biblioteksdatasystemet har instal-
lerats. I Kommunplan 2006-2008 finns 50 mkr för 
utbyggnad av biblioteket med kulturlokaler 2006-
2007.  

2. Ekonomiska nyckeltal 
Biblioteksverksamheten: Total driftkostnad/ invå-
nare 2005: 256 kr. (2004: 239 kr, 2003: 241 kr). 
Driftkostnad/invånare enligt SCB:s statistik 
Vallentuna 2004: 256 kr; totalt riket 368 kr och 
Stockholms län 339 kr.  

Studieförbund och föreningar har fått bidrag med 
totalt 533 tkr. Därav har 400 tkr gått till studieför-
bundens studie- och kulturgruppsverksamhet, varav 
50 tkr (2004: 83 tkr) är särskilt stöd till kultur- och 
studiegrupper inom omsorgen.  

3. Prestation/volym 
Vallentuna är bland de bibliotek i Stockholms län 
som har högst antal besök/invånare. Utlåningen i 
riket har de senaste åren sjunkit särskilt i Stock-
holms län. Utlåningen i Vallentuna har 2005 
minskat med 1,4 %. Av det totala antalet utlån är 
53 % från barn- och ungdomsavdelningen. Fack-
litteratur utgör ca 48 % procent av alla utlån på 
vuxenböcker. 551 e-böcker lånades (2004: 300). 
Kulturnämnden har genomfört eller bidragit till 251 
kulturprogram och större utställningar. Utställ-
ningsbesökare ingår inte i statistiken. 
I besöksenkäten anger 24 % att utställningar är en 
anledning till deras biblioteksbesök. 

4. Kvalitet  
En besöksenkät – uppföljning av enkäterna år 2000 
och 2002 har genomförts. 509 svar lämnades. 
Helhetsomdömet ger biblioteket en stark 4 
(skala 1-5). 

  
81 % av de svarande ger verksamheten betygen 
4 eller 5. Personalen får i genomsnitt 4,6 för sin 
kunnighet och 4,7 för bemötande. Bibliotekets 
medier får betyg 3,9 i genomsnitt. 

Mer än 800 kommentarer lämnades, varav många 
var mycket positiva: Det tveklöst bästa i kom-
munen är biblioteket. Alla sorts människor tycks 
titta in. Jättebra med ett bibliotek mitt i centrum. 
Negativa kommentarer gäller främst mediebe-
ståndet och lokaler: Café saknas, fler sittplatser, 
bättre luft och även ”lugn och ro” efterlyses. 
Kulturutbudet för barn ges betyget 3,9. Många 
saknar kulturutbud för 7-15- åringar. Även om 
enkätsvaren är mycket positiva, visar de dock 
tydligt ett antal förbättringsområden. Vissa kräver 
resurser i fråga om till exempel lokaler och medier. 
Andra kan successivt åtgärdas. Enkäten har 
kompletterats med en fokusgrupp.  

En basuppgift för biblioteket är att erbjuda ett 
attraktivt, allsidigt och aktuellt mediebestånd. 
Under 2005 har en medieplan genomförts, d v s 
fullständig kartläggning har gjorts av huvud-
bibliotekets bestånd. Planen mynnade i ett antal 
förslag för att öka omsättningen/nyttjandegraden. 

Service på besökarnas villkor är en stående punkt 
på arbetsplatsträffar. Händelserapportering till-
lämpas, och synpunkter och klagomål följs upp. 

5. Personal 
Sjukfrånvaron har varit 2,3 %. Den totala sjuk-
frånvaron i kommunen var 7,6 %. Ingen anställd är 
för närvarande långtidssjukskriven.  

Nära en tredjedel av kulturförvaltningens personal 
kommer förmodligen att gå i pension under en 
ettårsperiod 2007/2008, varför det är viktigt att ha 
en strategi för rekrytering av nya medarbetare. 

I november gjordes en arbetsmiljöenkät i hela 
kommunen, som visar ett mer positivt resultat än 
tidigare enkäter. Enkäten ger god vägledning om de 
förbättringsområden som finns. En arbetsgrupp har 
tillsatts som ska arbeta vidare med detta inom 
ramen för projektet Investors in People (IiP). 

Kulturförvaltningen har tagit emot fyra praoelever 
och två praktikanter under 2005. 
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1. Budgetavräkning (tkr) 4. Kvalitet 

Verksamhetsblock
Årsbudget 

2005 
Bokfört 

2005 %
Bokfört 

2004 %
Avvikelse 

2005 Mått 2005 2002 2000
Summa 10 536 10 428 99% 10 270 100 108 Besöksenkät Svar i % Betyg 4-5
Kulturnämnden 252 200 79% 153 97% 52 Betygsskala 1-5
Administration och service 1 708 1 810 106% 1 811 100% -102 Bibliotek
Bibliotek 6 534 6 414 98% 6 442 99% 120 Helhetsomdöme 81 76 84
Kulturverksamhet 1 017 994 98% 917 97% 23 Personal; service
Kulturmiljövård 625 610 98% 547 100% 15 bemötande 91 85 92
Stöd t studieförbund 400 400 100% 400 98% 0 kunnighet 82 83 86

Öppettider 67 70 74

2. Ekonomiska nyckeltal (kr) 5. Personal

Mått
Budget 

2005
Helår 
2005

Helår 
2004

Helår 
2003 Mått

Budget/ 
målsättn.

Helår 
2005

Helår 
2004 Helår 2003

Bibliotek
Kostnad /besökare 26,0 26,0 25,5 Antal anställda 18 17 19
Kostnad/ utlån 36,9 36,5 35,7 Antal årsarbetare 13,6 13,0 14,1
Kostnad/öppettimme 1 871 1 859 1 861 Medelålder (år) 49,1 50,8 51,5
Medieanslag/invånare 29,9 29,8 30,0 Andel män % 0 0 0
Jämförelsetal Sthlm län Personalomsättning % 0 11,1 5,3
Kostnad/besökare 45,7 44,7 Medellön (tkr) 22,4 21,9 21,1
Kostnad/utlån 53 50,6 Medianlön (tkr) 21,6 20,6 19,9
Kostnad/öppettimme 3 148
Medieanslag/invånare 33 30 36 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:

Andel sjukdgr som 
avser de som är 

Studieförbundsbidr/inv sjuka 60 dgr eller mer 63,9 89,0 59,9
Vallentuna 14,6 14,8 20,5 Män 0 0,0 1,6
Sthlms län 33 34,4 Kvinnor 2,3 4,9 3,9
Bidr till studie- o. kultur- 29 år och yngre 0,8 2,4 2,2
gruppsverksamhet 30 - 49 år 0,6 0,8 0,1

50 år och äldre 3,9 6,6 5,9
Samtliga 2,3 4,5 3,7

3. Prestation/volym

Mått
Budget 

2005
Helår 
2005

Helår 
2004

Helår 
2003 Medarbetarenkät: % som svararat positivt, dvs "stämmer

Bibliotek oftast" eller stämmer alltid 2005
Besökare 246 190 248 113 248 411 Ledarskap 74
Besök/invånare 9,0 9,2 9,5 Arbetstillfredsställelse 90
Besök/årsarbetare 24 018 24 206 24 402 Kompetensutveckling 75
Utlån 174 024 176 547 177 545 Delaktighet 77
Utlån/invånare 6,4 6,6 6.8 Effektivitet 79
Utlån/årsarbetare 17 333 17 224 17 441 Kundorientering 98
Antal öppettimmar 3 427 3 465 3 407 Fysisk arbetsmiljö 78
Nyförvärv medier 5 109 4 537 Kommunen som arbetsgivare 67

Jämförelsetal
bibliotek i Sthlms län
Utlån/invånare 6,2 6,4
Utlån/årsarbetare 12 649 12 773
Besök per invånare 7,1 7,3
Kulturprogram
Antal program 251 309 266
Antal besökare 16 000 17 232 16 800
Kulturmiljövård
Guidning skol-och andra 22/692 27/770 15/608
grupper tillfällen/deltagare



VALLENTUNA KOMMUN  Verksamhetsberättelse  2005 

 

  46

Barn- och ungdomsnämnden 
Ordförande: Jerker Sjögren (kd) Bruttokostnad: 535 960 tkr

Antal ledamöter: 

Förvaltningschef: 

9 

Roland Beijer   

Nettokostnad: 

Budgetavvikelse 2005: 

441 117 tkr

3 685 tkr

Antal årsarbetare: 727 Budgetavvikelse 2004: 5 233 tkr

* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner.  
 

 
Andel av nämndernas nettokostnad 47,6 % 

 

Barn- och ungdomsnämndens 
uppgift är att med barnet och 
eleven i centrum 
• ansvara för förskoleverksamhet 
• ansvara för utbildning av barn i förskoleklass, 

grundskola och särskola 
• ansvara för fritidshem integrerat med grund-

skolan 
• bedriva kulturskola 
• bedriva öppen förskola  

Inriktningsmål och uppföljning av 
åtaganden5  
Elevernas resultat i Vallentuna grundskolor har 
under de senaste två åren förbättrats och är lika som 
det av Skolverket beräknade förväntade värdet för 
Vallentuna. Meritvärdet är 208 och det är högre än 
riksgenomsnittet!  

Meritvärde åk 9

185
190
195
200
205
210
215

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Förorter

Riket
Förväntat
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5 Inriktningsmål och åtaganden är fastställda av fullmäktige i 
Kommunplan 2005 - 2007 

Andel godkända totalt åk 9
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Andel elever som har godkänt i samtliga ämnen har 
ökat från 72 % till 76 %. Resultaten för åk 9 visar en 
avsevärd förbättring under de senaste två åren. 
Resultaten från de nationella proven i åk 5 visar 
dock en försämring 2005 i förhållande till 2004.   

Andelen elever som når målen inom svenska för åk 5 
har varierat mellan 88 % och 94 % under åren 1998-
2004 och uppgick till 89 % under 2005. Andelen 
elever som når målen i engelska har skiftat mellan 
87 % och 93 % och var 89 % under 2005. Inom 
matematik har andelen elever som når målen varierat 
mellan 84 % och 89 % och för år 2005 var det 86 % 
av eleverna som nådde målen för åk 5.  

Skolorna har uppmärksammat de försämrade 
resultaten i åk 5 och flera skolor har tagit beslut om 
handlingsplaner för att stärka elevernas utveckling 
och lärande. Exempel på förstärkningar är en 
satsning på matematik redan i förskolan. 
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Barn och Ungdom 
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att priori-
tera åtta åtagandena under år 2005 och uppföljningen 
visar det arbete som bedrivits inom förskolor och 
grundskolor.  

1. Arbeta för en tidig språkutveckling.  
En projektgrupp under ledning av resurscentrum har 
samlat alla specialpedagoger i Vallentuna för att 
kartlägga elevernas läs- och skrivutveckling och ta 
fram diagnosunderlag.  

2. Behöriga och erfarna lärare i läs- och skriv-
inlärning samt matematik finns i alla arbetslag 
för de yngre eleverna. 
Nio grundskolor har behöriga och erfarna lärare i 
både läs- och skrivinlärning och matematik i alla 
arbetslag och en skola har det nästan till fullo.  

3. Skapa förutsättningar för och möjliggöra lika 
villkor för barn och ungdomar.  
Förskolor och grundskolor använder portfolio eller 
andra former av dokumentation för att följa varje 
barns/elevs utveckling och lärande. Skolorna använ-
der läsutvecklingsschema och bedömningskriterier 
som underlag för utvecklingssamtal och utformandet 
av individuella utvecklingsplaner. Genom att 
upprätta elevvårdsplaner och åtgärdsprogram kan 
skolorna ge stöd till barn och ungdomar som riskerar 
att utvecklas ogynnsamt. 

Resurscentrum har samlat Tunaskolan, Asperger-
grupper och språkklasser vid Hjälmstaskolan. 
Kommunens språkklasser har varit delade på så sätt 
att yngre elever gått på Ormstaskolan och äldre 
elever på Hjälmstaskolan. Språkklasser för samtliga 
åldrar har fr o m hösten 2005 samlats vid Hjälmsta-
skolan. 

4. Aktivt förebygga tobaks-, alkohol- och drog-
missbruk samt dopning bland barn och ungdom. 
I enlighet med läroplaner och kursplaner arbetar 
skolorna med att förebygga och motverka missbruk 
av alkohol och andra beroendeframkallande medel. 
Kommunen har genom bidrag från socialdeparte-
mentets alkoholkommitté en samordnare för drog-
prevention.  

5. Alla skolor ska arbeta med aktiviteter för att 
motverka mobbning och kränkande ord och 
handlingar. Förtryck och våld ska bekämpas.  
Skolorna arbetar på olika sätt för att skapa en trygg 
miljö. Skolorna har bra arbetssätt kring värde-
grunden. Kommunens enkät till eleverna visar att 
eleverna är trygga i skolan. 

6. Skapa ökad kunskap om betydelsen av 
sambandet kost, hälsa och motion. 
Samtliga enheter arbetar på olika sätt kring kost, 
hälsa och motion och har bl a genomfört temaveckor 
inom detta område. Elevråden samarbetar med skol-
restaurangerna kring kosten.  

7. Efter ålder och mognad ska barn och 
ungdomar ges möjlighet till inflytande i 
verksamheter som rör dem.  
Eleverna uppmuntras att ta eget ansvar för sitt 
lärande. Eleverna är delvis delaktiga i att planera och 
utvärdera sitt lärande och sin utveckling, bl a genom 
att använda loggbok. Elevernas inflytande över sitt 
lärande och på vilket sätt man skall lära sig kan dock 
förstärkas. Kvalitetsuppföljningen visar att elev-
inflytande är ett utvecklingsområde.    

8. Kultur och fritidsaktiviteter för barn och 
ungdomar ska utvecklas.  
Kulturskolans verksamhet har utökats under 2005, 
bl a har flera grupper med gitarrundervisning startat. 
Kulturskolan arbetar också med olika projekt som 
når många barn och elever inom förskolan och 
grundskolan. Genom statsbidrag till personal-
förstärkning i förskolan har femåringar från både 
kommunala och enskilda förskolor deltagit i 
rytmik/dans under höstterminen.    

Service och kvalitet 
Kvalitetsarbetet på förvaltningen och skolorna i 
Vallentuna kommun utvecklas fortlöpande. Nya 
personalresurser har tillkommit under året på 
förvaltningsnivå för att kunna utveckla kvalitets-
arbetet ännu mer och skapa tydliga rutiner och 
systematik kring uppföljning och utvärdering. På 
förskolor och skolor har man kommit olika långt 
med att arbeta systematiskt med kvalitet, men 
överallt finns en ambition att ständigt utvecklas och 
bli bättre, både när det gäller måluppfyllelse och i 
arbetet i de dagliga processerna.  

Förskolorna och skolorna utvärderar årligen sin 
verksamhet mot de nationella och kommunala målen 
samt de mål förskolan/skolan själv har valt att 
prioritera. Både förskolor, skolor och fritidshem gör 
årligen en kvalitetsredovisning utifrån en gemensam 
mall. Barn- och ungdomsförvaltningen gör också en 
kvalitetsredovisning för hela förvaltningen. Redovis-
ningarna publiceras på kommunens hemsida.  

Under året har befintliga och nya verktyg för 
uppföljning och utvärdering av kvalitet utvecklats; 
nya enkäter tagits fram, styrkort för varje skola 
skapats mm. Detta arbete kommer att fortsätta under 
nästa år.  
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De metoder och verktyg som används för uppfölj-
ning och utvärdering är ett verktyg för självvärdering 
som bygger på BRUK (Skolverkets material för 
bedömning, reflektion, utveckling, kvalitet), årliga 
elev-, föräldra- och medarbetarenkäter, styrkort och 
observationer. Dessutom används statistiskt material 
för t ex personaltäthet, utbildningsnivå hos personal, 
betyg och provresultat. Alla uppföljningar utvärderas 
och analyseras förutom av de enskilda enheterna 
också av förvaltningen. Resultat när det gäller 
kvalitet sammanställs och kommenteras varje kvartal 
i VASARU-rapporten.  

Delaktighet 
Målen för 2005 omfattar att barn- och ungdoms-
förvaltningen skall arbeta för att utveckla demokra-
tin och bidra till ökad delaktighet, inflytande och 
valfrihet. Kommuninvånarnas valfrihet har ökat 
under året genom att nya friskolor och enskilda 
förskolor har öppnat under 2005. Barn- och 
ungdomsförvaltningen skickar ut information om 
samtliga enskilda och kommunala förskolor och 
skolor till föräldrar inför val av förskola och val av 
skola.   

Särskilda uppdrag 
Barn- och ungdomsnämnden tar årligen fram ett 
förslag på nivå på skolpengen, som fastställs av 
fullmäktige. Skolpengen höjdes fr o m 1 juli.  

Årets händelser 
• Täby Pedagogerna har öppnat förskolan 

Svampskogen.  
• Christinas förskolor har startat Idrottsförskolan. 
• En ny friskola, IKASUS, har etablerats i 

Vallentuna och verksamheten har inriktning mot 
autism och särskola.  

• Roslagens resursskola är en ny friskola som 
bedrivs i anslutning till Roslagens elevhem.  

• Resurscentrum har startat en ungdoms-
mottagning i Vallentuna.   

 

 

Framtiden 
Vallentuna kommun är en av Sveriges snabbast 
växande kommuner och antalet barn i behov av 
omsorg fortsätter att öka. Både förskole- och 
grundskoleverksamheten kommer att utökas under 
de närmaste åren.  

Valfriheten inom både förskola och grundskola 
stärks ytterligare. Redan hösten 2006 startar en ny 
friskola, Söderbergs.  

Kommunplanen för 2006-2008 innehåller en 
kraftsamling kring ledorden En bra skola för alla. 
Kommunfullmäktige har beslutat att genomföra en 
särskild satsning på skolan genom att höja skol-
pengen med 500 kr per barn och år fr o m januari 
2006 och ytterligare 500 kr fr o m januari 2007. Den 
extra höjningen av skolpengen skapar utrymme för 
fler behöriga lärare, kompetensutveckling och nya 
läromedel. Målsättningen är att höja kvaliteten inom 
verksamheten och att elevernas resultat i grund-
skolan ytterligare skall förbättras. 

Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan för 
2006-2008 anger att förskolor och grundskolor skall 
arbeta för en tidig språkutveckling med målsätt-
ningen att samtliga elever skall kunna läsa i grund-
skolans åk 2. En särskild satsning på matematik 
redan i förskolan inleds. Alla elever skall i åk 5 nå 
den grundläggande kunskapsnivån i svenska, 
engelska och matematik. Dialogen mellan elev, 
förälder och skola angående elevens kunskaps-
utveckling skall utvecklas. Eleverna skall också 
stimuleras till hälsofrämjande fysiska aktiviteter.  

Kostenheten skall erbjuda näringsriktiga måltider. 
Kulturskolan skall utveckla samarbetet med NOVA, 
Kultur & Bibliotek och med alla förskolor, grund-
skolor och Resurscentrum i Vallentuna. 

Personalförstärkningar genomförs i förskolan då 
kommunen får statsbidrag för personalförstärkningar 
inom förskolan under 2005-2007. Under de senaste 
åren har Vallentuna även fått statsbidrag till 
personalförstärkningar i skolan och det övergår 
successivt från att vara ett specialdestinerat stats-
bidrag till att ingå i kommunens generella stats-
bidragssystem. 
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Kommentarer och analys av bifogad sifferredovisning 
 
1. Budgetavräkning 
Barn- och ungdomsnämnden omfattar en fast 
budgetram, resultatenheter och skolpeng. Den fasta 
budgetramen uppgår till 50,8 mkr och resultatet 
2005 visar ett överskott på 0,9 mkr till följd av 
återbetalning för skolskjutsar.  

Kommunfullmäktige fastställer en preliminär bud-
getram för skolpengen och den uppgår till 393 mkr 
för 2005. Ramen för skolpeng justeras vid årets slut 
utifrån faktiskt antal barn. Utfallet visar att antalet 
barn inom förskolan ökat och nettokostnaderna för 
utbetald skolpeng uppgår till 394 mkr under 2005.  

Resultatenheterna finansieras genom skolpeng, 
tilläggspeng för barn i behov av särskilt stöd och 
strukturbidrag för skolor med sämre förutsättningar 
enligt Skolverkets kriterier. Resultatenheterna 
arbetar långsiktigt för att skapa balans i ekonomin. 
Fyra enheter visar underskott 2005 och övriga 
enheter överskott. Totalt har resultatenheterna ett 
överskott på 2,8 mkr.  

2005 års investeringar ryms inom ramen och 
omfattar bl a anläggning av paviljong för förskola 
vid Svampskogsvägen samt ombyggnation av en 
separat byggnad vid Hjälmstaskolan till förskola.  

2. Ekonomiska nyckeltal 
De ekonomiska nyckeltalen visar skolpengen per 
elev och de totala kostnaderna för skolpengen. De 
totala kostnaderna har ökat till följd av att fler barn 
går i förskolan. Ökningen gäller framför allt de 
yngsta barnen i förskolan.   

3. Prestation/volym 
Andelen barn i åldern 1-5 år som går i förskola och 
familjedaghem, den s k placeringsgraden, har ökat 
från 77,1 % år 2001 till 87 % för år 2005. Flera 
reformer har genomförts inom förskoleområdet 
sedan 2002 som har påverkat efterfrågan: maxtaxa, 
avgiftsfri allmän förskola för 4- och 5-åringar, rätt 
till förskola för barn till föräldrar som är föräldra-
lediga med yngre syskon samt barn till föräldrar som 
är arbetslösa. 

De preliminära uppgifterna för 2005 visar att 
personaltätheten ökat inom både kommunala och 
enskilda förskolor.  

4. Kvalitet  
Barn- och ungdomsförvaltningen har mätt kvaliteten 
i förskolor och grundskolor genom en ny enkät till 
elever och föräldrar.  

Det genomsnittliga meritvärdet för elever som slutat 
årskurs 9 är högre än riksgenomsnittet. Meritvärdet 
utgörs av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i 
elevens slutbetyg (G=10, VG=15, MVG=20). Det 
möjliga maxvärdet är 320 poäng.  

Skolverket beräknar det förväntade studieresultatet i 
år 9 i varje kommun utifrån tre externa faktorer som 
påverkar resultaten: föräldrarnas utbildningsnivå, 
andel pojkar bland eleverna och andel elever med 
utländsk bakgrund. För år 2005 har Vallentuna 
kommun uppnått det förväntade resultatet.  

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan 
uppgår till 93 %. För att en elev ska vara behörig till 
gymnasieskolan krävs minst betyget godkänd i 
ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska 
och matematik. Andelen elever som uppnått godkänt 
i samtliga ämnen har ökat från 72 % 2004 till 76 % 
2005.  

5. Personal 
Det totala antalet anställda uppgår till 779 personer. 
Antalet årsarbetare är 727.  

Tillgänglig ordinarie arbetstid avser den ordinarie 
arbetstiden enligt avtal för samtlig personal, med 
hänsyn tagen till frånvaro utan lön, t ex tjänst-
ledighet för annat arbete och vård av barn.  

Redovisningen av sjukfrånvaron sker i relation till 
den totala tillgängliga ordinarie arbetstiden.  

Sjukfrånvaron har minskat i förhållande till 2004 
och detta gäller samtliga kategorier. Både yngre och 
äldre, män och kvinnor och även andelen långtids-
sjukskrivna har minskat.  

Samtliga enheter inom Vallentuna kommun har 
genomfört en medarbetarenkät som är kopplad till 
kommunens utvecklingsarbete kring medarbetarna. 
Arbetstillfredsställelsen och kundorienteringen är 
hög, däremot visar enkäten att det är få som är nöjda 
med sin kompetensutveckling.  
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1. Budgetavräkning (tkr) 4. Kvalitet 

Verksamhetsblock
Årsbud- 
get 2005

Bokslut 
2005 %

Bokslut 
2004 %

Avvikelse 
2005 Mått 2005

Riket 
2005 2004

Enkät till elever, föräldrar och personal, betygsskala 1-4
Skolpeng (ny budgetram) 393 000 393 966 100% 375 855 101% -966 Elever åk 5 3,2

Elever åk 8 2,9
Föräldrar åk 2 3,1

BUN fast budgetram 50 836 49 931 98% 40 407 98% 905 Föräldrar åk 5 3,0
Övergripande kommunalt ans 19 048 15 777 83% 16 158 66% Föräldrar åk 8 2,9
Ombudg.2004 avser enhetern 5 233 5 233 100% 0% Föräldrar förskolan 3,3
Kulturskola 5 800 5 543 96% 4 892
Resurscentrum och tilläggspe 67 314 68 989 102% 66 144 Betyg år 9
Intäkter: Meritvärde 208 206 209
Statsbidrag -20 259 -20 305 100% -23 180 100% Förväntat meritvärde avvikelse 0 0
Föräldraavgifter -26 300 -25 305 96% -23 608 101% Godkänt sv,en,ma 93% 89% 93%

Godkänt totalt 76% 76% 72%
Resultatenheter, netto 0 -2 781 -4 443 2 781 Förväntat godkänt avvikelse -2 -6
Kostnader 447 787 458 738
Intäkter -450 568 -463 181 Andel förskollärare

Kommunala förskolor 32%
Detaljerad redovisning av skolpeng, fast budgetram och resultatenheter sker separat.

Lokalyta/elev i grundskolan 14
(kvm)

2. Ekonomiska nyckeltal (tkr) 5. Personal

Mått
Budget 

2005
Kostnad 

2005

Peng/ 
elev tkr 

05/06

Peng/ 
elev tkr 

04/05
Kostnad 

2004

Peng/ 
elev tkr 

03/04 Mått 2005 2004 2003
Skolpeng, totalt 393 000 393 966 375 855 Tillsvidareanställda
Förskola 1-2 50 863 52 317 87,4 85,9 46 333 81,0 Antal anställda 779 725 759
Förskola 3-5 79 736 79 198 76,5 75,1 72 166 72,2 Antal årsarbetare 727 680 711
Summa förskola 130 599 131 515 118 500 Medelålder (år) 47 47 47
Familjedaghem 1-2 2 856 2 779 79,0 77,6 3 053 73,2 Andel män 14% 13% 13%
Familjedaghem 3-5 4 718 5 021 69,0 67,8 5 334 65,2 Personalomsättning % 10% 14% 13%
Summa familjedaghem 7 574 7 800 8 387 Medellön (tkr) 21,9 21,3 20,5
Grundskola 1-5 94 736 94 573 46,6 45,8 96 128 44,0 Medianlön 21,7 20,7 20,2
Grundskola 6-9 109 426 110 158 60,4 59,3 104 139 57,0
Summa grundskola 204 161 204 731 200 267
Förskoleklass 17 063 16 415 48,5 45,8 16 624 44,0 Sjukfrånvaro i % av tillgänglig ordinarie arbetstid
Fritidshem 33 603 33 505 26,5 26,0 32 078 25,0 Andel sjukdgr som avser de 

som är sjuka 60 dgr eller mer 65,0% 70,9% 74,9%

Sjukfrånvaro fördelad på kön
Män 4,4% 5,9% 3,9%
Kvinnor 8,9% 10,5% 7,9%

3. Prestation/volym Sjukfrånvaro fördelad på ålder
29 år och yngre 5,8% 7,1% 4,2%

Mått
Budget 

2005 2005 2004 2003 30 - 49 år 8,2% 9,0% 5,6%
Antal barn eller elever 50 år och äldre 8,7% 11,4% 10,6%
Förskola 1 639 1 647 1 531 1 417 Samtliga 8,1% 9,8% 7,4%
Familjedaghem (Fdh) 106 109 121 129
Fritidshem 1 280 1 283 1 303 1 402 Samtlig personal
Förskoleklass (Fk) 362 353 377 369 Tillgänglig ordinarie arbetstid (h) 1 356 429 1 330 442 1 753 473
Grundskola (Gru) 3 879 3 864 3 870 3 886
Särskola * 36 36
Kulturskola 546 521 Medarbetarenkät 
Placeringsgrad försk+fdh 87,0% 85,5% 84,7% Ledarskap 70%

Arbetstillfredsställelse 83%
Antal barn/årsarbetare**  Okt 2005 Okt 2004 Förort 04 Riket 04 Okt 2003 Kompetensutveckling 37%
Kommunal förskola 5,3 6,5 5,7 5,4 5,5 Delaktighet 68%
Enskild verksamhet 5,2 5,7 5,6 5,4 6,0 Effektivitet 67%
Kommunala familjedaghem 5,1 4,7 5,2 5,2 5,2 Kundorientering 81%
Fritidshem 32,9 19,4 18,2 28,5 Fysisk arbetsmiljö 48%

Kommunen som arbetsgivare 51%
Personaltäthet 
Fk: pedagog/100 elever 8,8 6,9 7,4 7,7
Gru: lärare/100 elever 7,2 7,6 8,0 7,0
Gru: pedagog/100 elever 7,7 8,0 8,5 7,6

* Antal elever i särskola ingår i redovisningen av antal elever i grundskola under 2005. 
** Preliminära uppgifter för oktober 2005
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Utbildningsnämnden 
Ordförande: Elisabeth Rydström (c) Bruttokostnad: 115 832 tkr

Antal ledamöter: 

Förvaltningschef: 

9 

Roland Beijer 

Nettokostnad: 

Budgetavvikelse 2005 

104 169 tkr

 300 tkr

Antal årsarbetare 70 Budgetavvikelse 2004  1 383 tkr

 

 
Andel av nämndernas nettokostnad  11,2 % (11,1 % år 2004; 11,3 % år 2003) 

 
Utbildningsnämndens uppgifter är 
att  
Ansvara för utbildning till ungdom i gymnasie-
skolan inom kommunen genom 
att Vallentunas gymnasieskola kvarstår som den lilla 
lärorika skolan med ett varierat utbildningsutbud. 
Låta den studerande fritt få välja gymnasieskola 
genom 

att svara för kostnader som uppkommer då 
kommunens ungdomar för gymnasieutbildning 
studerar vid skolor i andra kommuner och vid 
fristående gymnasieskolor. 

Bedriva och svara för vuxenutbildning och 
svenska för vuxna invandrare genom  
samverkan med Nosvux  

Inriktningsmål och uppföljning av 
åtaganden6  
Service och kvalitet 
Tillgänglighet och effektiv beslutsprocess 
Web-baserad centraliserad intagning till 
gymnasieskolan har införts. 

Studie- och yrkesvägledning hos Nosvux har hjälpt 
sökande att hitta andra möjligheter till studier, främst 
på högskolenivå och inom den Kvalificerade yrkes-
utbildningen. 

Ökad satsning på distansutbildning inom komvux 
genom upphandling. 

                                                      
6 Inriktningsmål och åtaganden är fastställda av fullmäktige i 
Kommunplan 2005 - 2007 

Individuella studieplan för samtliga sökanden på 
komvux. 

Samverkan 
Samverkan genom Nosvux har medfört ett ökat 
utbildningsutbud, lägre kostnader, bättre tillgäng-
lighet och större professionalism. 

Barn och ungdom 
Utveckling och lärande 
Alla mentorer har utvecklingssamtal med sina elever 
och följer upp studieplanen, föräldrar till elever 
under 18 år får också information om studie-
resultaten. Invandrarungdomar erbjuds undervisning 
i svenska som andra språk.  

Efter diskussioner om kunskapssyn och förändrade 
arbetsformer, fokuserar vi nu på ett ännu bättre 
innehåll i undervisningen. 

Skydd och miljö 
Enligt den enkät som nyligen genomförts på 
Vallentuna gymnasium kan vi se att alla elever på 
skolan känner sig trygga och nöjda med sin skola.   

100 % säger att de instämmer helt eller instämmer i 
huvudsak med påståendet ”Jag känner mig trygg på 
min skola”. 

Hälsa och miljö 
Grunden för vårt skolhälsoarbete är att verka för att 
alla ungdomar ska ha en god hälsa. Det finns ett 
förtroende mellan elever och elevvårdspersonal och 
eleverna känner att de kan söka upp stöd om de så 
önskar. Det pågår också uppsökande verksamhet på 
skolan.  
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Delaktighet, inflytande och ansvar 
För att bättre visa vad som händer på skolan och för 
att det ska vara lätt för alla medborgare att få infor-
mation om vår verksamhet, genomgår hemsidan en 
uppfräschning både vad gäller form och innehåll. 
Det är viktigt att var och en som önskar lätt kan få 
kontakt med berörd person på skolan.  

Genom aktiva arbetslag och en ständigt pågående 
pedagogisk diskussion arbetar vi med att alla 
anställda ska kunna påverka sin arbetssituation på ett 
mer konkret sätt. Under våren har ett aktivt elevråds-
arbete initierats. Eleverna har under ett par tillfällen 
samlats till stormöten och det finns också en styrelse 
som har en god relation med skolledningen. Ett par 
elever ur elevrådet kommer att gå en kurs i elev-
demokrati anordnad av Sveriges elevorganisation 
SVEA.  

Efter varje kurs får eleverna utvärdera vad de har 
gjort. Vi kommer till hösten att lägga lite större vikt 
vid att eleverna också kommer till tals i förbere-
delsestadiet för olika teman. Vi har därför förlängt 
klassrådet något i tid.  
 

Årets händelser 
• Fortsatt satsning på idrottsinriktningarna 

Hockey, Fotboll och Volleyboll. 
• Samarbete med KTH inom matematik och med 

universitetet inom biologi har etablerats. 
• Ny rektor har anställts på gymnasiet. 

Framtiden 
• Elprogrammet läggs ner från HT 2006. Våra 

nuvarande elever tas över av Täby. 
• Ett specialutformat samhällsprogram med 

beteendevetenskaplig inriktning startas från 
HT 2006.  

• Elever på individuella programmet ska erbjudas 
heltidsstudier från 1 juli 2006. 

• Gymnasiets samarbetsformer med högskolorna 
utvecklas vidare. 

• Möjligheter till lärlingsutbildning skapas. 
• Samverkan med nordostkommuner utvecklas 

ytterligare för gymnasiet vad avser 
programutbud och nya gymnasieskolor. 

• Högskolestudier kommer kunna bedrivas på 
distans inom samverkan med Nosvux. 

 

 

 

Sjung om studentens lyckliga daaar …                                                                          Foto: Margareta Torbrand 
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Kommentarer och analys av bifogade sifferredovisning 
 
1. Budgetuppföljning 
Den slutliga intagningen visade ca 30 elever färre 
intagna höstterminen 2005. Men totalt har vi fler 
elever i gymnasieskolan. Andelen elever i inter-
kommunala ersättningar ökade från 49 till 54 % och 
antal elever i Vallentuna gymnasium minskade med 
15 elever jämfört med kalenderåret 2004. Eftersom 
andelen elever i interkommunala placeringar blev 
högre än prognostiserat och andelen i Vallentuna 
gymnasium lägre så uppstod ett underskott med 
1,2 mkr (2 %) för interkommunala placeringar. 
Detta underskott täcktes dock av reserverade medel 
för elevökningar samt Wärnersonpengar. Gymnasiet 
gjorde ett underskott om 484 tkr vilket delvis beror 
på eftersläpningar i bemanningen. Det innebär också 
att personaltätheten tillfälligt har ökat. 

Gymnasiesärskolan ökade från 20 till 27 elever 
under 2005, en kostnadsökning på 850 tkr. Flera 
elever fakturerades för sent på hösten varför 
prognosen var betydligt mer optimistisk tidigare.  

2. Ekonomiska nyckeltal 
Budget och prognostiserat utfall beräknas som ett 
medelvärde av elevkostnaderna för respektive 
termin under kalenderåret. Kostnaden för friskolor 
har reducerats med 6 % för moms som betalats till 
kommunen. Den genomsnittliga kostnaden per elev 
har ökat kraftigt för fristående gymnasieskolor. 
Detta beror i huvudsak på vilka program som 
eleverna går på. De fristående gymnasieskolorna 
har, i takt med att de blivit flera, utökat sitt program-
utbud med bl a de dyrare media- och estetiska 
programmen.  

3. Prestation/volym 
Gymnasieskola: Utfallet 2005-12-31beräknas som 
ett medelvärde av elevantalet respektive termin 
under kalenderåret. Antalet elever från Vallentuna i 
gymnasieskolan totalt stämmer bra med prognos-
erna, men den påbörjade trenden att en större andel 
av årskurs 1 söker sig till andra skolor än Vallentuna 
gymnasium har fortsatt och andelen Vallentunalever 

i interkommunal placering har ökat från 49 till 54 % 
och bruttokostnaderna med 6,7 mkr.  

Komvux: Utfallet avser antal personer som påbörjat 
utbildning under året. Elever som påbörjade sin 
utbildning 2004 är alltså inte medräknade. 

4. Kvalitet  
Betygsresultaten tas fram på Vallentuna gymnasium. 
Övriga uppgifter tas från Skolverkets statistik vilket 
innebär en eftersläpning i tiden. Några resultat för 
2005 kan inte redovisas förutom andel behöriga 
lärare och antal lärare/100 elever som tas från eget 
material. Som behöriga lärare räknas alla lärare med 
tillsvidareanställning, även yrkeslärare och lärare 
med lokal behörighet utan pedagogisk utbildning, 
till skillnad från Skolverkets statistik som räknar 
enbart lärare med pedagogisk examen. 

5. Personal 
Från den 1 januari 2004 redovisas den personal som 
finns inom utbildningsnämndens ansvarsområde. 
Arbetsmarknadsenhetens personal har övergått till 
kommunledningskontoret och den administrativa 
personalen från UAF finns på barn- och ungdoms-
förvaltningen. 

Medellönen 24 900/månad är beräknad på all 
personal på gymnasiet. Komvux kvarvarande 
personal har övertagits av gymnasiet.  

Som en del av utbildningsnämndens arbetsmiljö-
arbete kan de anställda få bidrag till organiserad 
friskvård med 300 kronor/halvår. Stödsamtal i 
Täbyhälsans regi har erbjudits behövande 
medarbetare. Stor satsning har gjorts på rehabili-
tering. Förvaltningen har deltagit i ett förvaltnings-
övergripande projekt (REPA) med syfte att få ner 
antalet långtidssjukskrivna.  

Utvärderingen av den psykosociala enkäten 
beräknas annorlunda än 2004 varför ingen 
jämförelse kan göras med tidigare år.
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1. Budgetavräkning (tkr) 4. Kvalitet 

Verksamhetsblock
Årsbud-
get 2005 

Bokfört 
2005 %

Bokfört 
2004 %

Progno
s 2005 Mått Målsättn 2005 2004 2003

Summa 104 469 104 169 100% 95 285 99% 300 Resultat betyg
Resultat betyg Andel godkända

Verksamheter Matte A Yrkesprogramm 80% 60% 58% 87%
UN, intagningskansli 520 341 66% 489 110% 179 Samma NV o SP 100% 100% 87% 92%
Lokaler, resesrv. medel 14 313 12 249 86% 11 022 89% 2 064 Engelska A Yrkesprogr 100% 81% 90% 89%
Interkommunala ersättnin 45 336 46 594 103% 41 209 98% -1 258 Samma NV o SP 100% 100% 95% 96%
Skolmåltider 2 245 2 242 100% 2 141 100% 3 Elevenkäter *) 

Särgymnasium/särvux 5 450 5 671 104% 4 807 94% -221 Undervisningen håller hög kvalitet 65%
Gymnasiet 34 125 34 609 101% 32 247 102% -484 Elevernas synpunkter tas tillvara
Komvux 2 480 2 463 99% 3 370 119% 17 på ett bra sätt 52%

Jag är nöjd med verksamheten
på min skola 77%
And. behöriga lärare 100% 95% 97% 97%
Antal lärare/100 elever 7,4 7,6 6,9 7,1
Samma förortskom 7,6 7,8
Andel med grundl
behörigh till högskola 90% 90% 91%
Samma förortskommuner 89% 89%
Andel som fullföljde pgm inom 4 år exkl IV
Vallentuna 85 83% 83%

2. Ekonomiska nyckeltal (tkr) Förortskommuner 78% 78%

Mått
Budget 
2005

Utfall 
2005 2004 2003 *) Elevenkäter i denna form har ej utförts under 2003 och 2004 

Genomsnitt VT och HT 5. Personal

Kostnad/elev V-a gymn 35,1 37,0 34,7 36,6 Mått
Budget/
målsättn 2005 2004 2003

   varav lokalkostnader 9,6 10,0 8,6 8,8
Antal anställda 75 73 73 85

Intäkter IKE 33,6 36,9 35,3 32,3 Antal årsarbetare 74 70,2 70,4 81,7
Medelålder (år) 45 49,6 50 50

Kostnader IKE Andel män % 50,0 36 40 40
   kommunal skola 42,0 41,1 41,0 41,6 Personalomsättning % 12,2 13,0 5,9
   landstingsskola 58,0 56,3 60,0 63,1 Medellön (tkr) 24,9 24,2 23,9
   fristående gymnasium 40,5 41,2 37,6 35,1 Medianlön 24,7 24,1 23,5
Kostnader IKE genomsn 41,5 41,2 40,4 40,4 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:

Andel sjukdgr som 
avser de som är 
sjuka 60 dgr eller mer 76,4 77,6 55,6

3. Prestation/volym Kvinnor 8,6 8,4 5,9
Män 6,9 5,6 4,9

Mått
Budget 
2005

Utfall 
2005 2004 2003 29 år och yngre 0,0 4,7 5,5

30 - 49 år 5,8 6,8 6,6
Genomsnitt VT och HT 50 år och äldre 11,7 8,2 4,7
Gymnasium Samtliga 7,9 7,2 5,5
Antal elever i V-a gymn 667 642 644 633 2003 inkl AME och UAF
   varav externa 55 72 59 63

Psykosoc. Enkät , betygskala 1 - 5
Interkommunala 2 005 2 004 2 003
   kommun 387 411 376 332 Ledarskap* 74%
   landsting 11 12 11 14 Arbetstillfredsställelse 86%
   fristående gymnasium 190 187 150 126 Kompetensutveckling 38%
Totalt antal elever IKE 588 609 537 472 Delaktighet 77%

Effektivitet 74%
Totalt antal elever från 1200 1179 1122 1042 Kundorientering 80%
Vallentuna i gymnasium Fysisk arbetsmiljö 35%

Kommunen som 
Komvux arbetsgivare 40%
Antal påbörjad kurs
   gymnasievux 400 340 447 386
   grundl vux 60 57 58 52
   sfi 20 19 39 53
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Socialnämnden 
Ordförande: Gunnel Orselius Dahl (fp) Bruttokostnad: 324 062 tkr

Antal ledamöter: 

Förvaltningschef: 

9 

Bo Weiåker 

Nettokostnad: 

Budgetavvikelse 2005 

270 658 tkr

-3 053 tkr

Antal årsarbetare 290 Budgetavvikelse 2004 1 023 tkr

* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner 
 

 
Andel av nämndernas nettokostnad  29,2% (29,2 % år 2004; 29,1 % år 2003) 

 
Socialnämndens uppgift är 
att enligt gällande lagstiftning svara för: 

• Individ och familjeomsorg. 
• Äldre- och handikappomsorg enligt 

Socialtjänstlagen (SoL). 7 
• Insatser för funktionshindrade enligt Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). 8 

• Stöd till psykiskt funktionshindrade enligt SoL. 
• Kommunal riksfärdtjänst och tekniska 

hjälpmedel. 
Dessutom fullgör socialnämnden kommunens 
uppgifter enligt alkohollagen. 

Uppföljning av inriktningsmål och 
åtagande 
Delaktighet 
En brukarenkät med hjälp av TEMO har genomförts 
under hösten riktad till alla som haft kontakt med 
socialförvaltningens handläggare och till alla som 
har stöd , service och omvårdnad av SN:s utförar-
enheter (privata och entreprenörer). 

Anhörig- eller boenderåd är etablerade i alla 
särskilda boendeenheter för äldre. 

Service och kvalitet 
I nämndens kvalitetssystem ingår begreppen 
valfrihet, delaktighet och inflytande, tillgänglighet, 

                                                      
7 Socialtjänstlagen 
8 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

skyndsamhet, information, rättsäkerhet, bra 
bemötande, personalens kunnighet, engagemang och 
bra klagomålshantering. Kvalitetsarbetet bedrivs 
kontinuerligt i alla enheter.  

Alla personalgrupper har fört strukturerade schema-
lagda diskussioner utifrån den etiska plattform som 
antagits av socialnämnden.     

En kvalificerad fortbildning för alla handläggare 
inom förvaltningen har utarbetats tillsammans med 
Ersta-Sköndal högskola. En gemensam värdegrund 
för handläggare inom alla enheter skall garanteras 
liksom en rättssäker handläggning. 

Aktivt IiP-arbete pågår inom socialförvaltningens 
två enheter för myndighetsutövning och i fyra av sex 
utförarenheter. De återstående två enheterna startar 
under våren 2006. 

Alla handläggare har uppdaterats och fått en utökad 
tillämpning av IT-stödet ”Sofia”.  Antalet använd-
ningsområden har utökats. Verksamheterna kan nu 
ge säkra underlag för verksamhetsuppföljning och 
utveckling. 

Frivilliga bidrar med aktiviteter framförallt inom 
äldreomsorgen och i någon mån inom handikapp-
omsorgen. De är även engagerade som en del i 
konsekvensprogram för unga med begynnande 
kriminalitet. 

Barn och ungdom 
Samarbetet med förvaltningen, skolans resurs-
centrum och landstingets vårdenheter för barn och 
unga har utvecklats inom ramen för den lokala 
”BUS-policyn”. 
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Ett projekt har startat under hösten för att ge utökat 
stöd på hemmaplan till ungdomar med allvarliga 
sociala problem. Projektets syfte är att undvika 
behandling och placering i HVB-hem. 

Äldre 
Inom ramen för statsbidraget ”Kompetensstegen” 
har en tvåårig kompetenshöjande fortbildning 
planerats för personal inom såväl kommunalt som 
privat drivna enheter inom äldreomsorgen. Start sker 
under våren 2006. 

Ett statsbidraget till flexibelt och förstärkt stöd till 
anhörigvårdare har beviljats. Särskilda anhörig-
stödjare har utsetts och verksamheten startar med 
utbildning i januari 2006.   

Individ och familjeomsorg 
Tillsammans med arbetsmarknadsenheten har den 
kommunala arbetsmarknadsersättningen (KAM) 
utvecklats för att ge en tydlig koppling till aktiv 
närvaro i arbetspraktik och bidra till att förkorta 
beroende av försörjningsstöd.  

Psykiatri 
Ett gemensamt tvåårigt projekt har inletts tillsam-
mans med landstingets lokala psykiatrimottagning 
och beroendevård. Kvalificerade vård och stöd-
insatser till psykiskt långtidssjuka med komplexa 
vårdbehov skall ges i öppenvård. Statsbidrag utgår - 
”Miltonpengar”. 

Ekonomi 
Volym- och kostnadsutvecklingen inom de olika 
verksamheterna följs upp varje månad. 

Genom nya datasystem har centraladministrationen 
ytterligare effektiviserats. Introduktionsarbete har 
genomförts och alla utförarenheter arbetar i 
systemen. 

Årets händelser 
Verksamheten har under året i hög grad präglats av 
att förbereda och starta ett flertal projekt som 
kommer att pågå under 2 – 3 år. De bedrivs i stor 
utsträckning med hjälp av statsbidrag.  

Några projekt har syftet att finna former för att ge 
utökade stödinsatser i öppna vårdformer och 
undvika institutionsplaceringar. Andra skall 
garantera hög kompetens hos personalen. (Se under 
Inriktningsmål och åtaganden). 

En lokal ungdomsmottagning öppnades i samverkan 
mellan landstinget och kommunen. 

Avtalsförhandlingar m m har genomförts för att 
kunna ta över myndighets- och ekonomiskt ansvar 
fullt ut som en konsekvens av nytt skatteutjäm-

ningssystem för LSS-verksamhet. Övertagandet 
gäller personer i privata enheter där är placerings-
kommunen tidigare behållit ansvaret.   

Nya servicebostäder inom LSS har tillskapats 
genom ombyggnad av Gamla Väsbyvägen 8 - fem 
fullvärdiga bostäder för unga vuxna som har rätt till 
bostad med särskild service enligt LSS.     

Verksamhetsförändringar 
Under året har budgeten överskridits med ca 1 % 
efter kompensation för årets konsekvens av nytt 
skatteutjämningssystem enligt LSS.  
HVB-placeringar och insatser i öppenvård för barn 
och unga svarar för det största budgetöver-
skridandet. Antalet institutionsplacerade har inte 
ökat men platskostanden har stigit över lag. Antalet 
unga i öppenvård har i enlighet med intentionen 
ökat. Nämnden förutsåg i samband med beslutet om 
prioritering av öppenvård att en ”puckeleffekt” 
kunde uppkomma innan den nya inriktningen fick 
fullt genomslag. Öppenvårdsverksamheten måste 
vara utvecklad innan hemtagningar kan ske.   
Inom socialpsykiatrin har behovet av placeringar i 
behandlingshem ökat mer än vad som förutsågs i 
verksamhetsplanen. 

Framtiden 
Nettokostnadsökningen under 2003 tom 2005 är i 
genomsnitt 5.3 %. Under perioden har effektivise-
ringar genomförts inom alla verksamhetsområden.  
Framtiden är mycket osäker ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Kommunens befolkning ökar vilket i sig 
medför en ökad volym inom socialnämndens 
ansvarsområde. Volymökningens omfattning är 
dock svår att prognostisera inom de olika verk-
samhetsområdena.  
Nämndens verksamheter, vad avser både volym och 
kvalitet, styrs av rättighetslagar och domstolars till-
lämpning av lagarna. Verksamheterna är personal-
intensiva varför ingångna löneavtal får stora 
ekonomiska konsekvenser. 
En fortsatt strategi för framtiden är att utveckla nya 
metoder för att ge stöd, service och omvårdnad i 
öppna former inom alla områden.  Detta kan ge 
större valfrihet och mindre ingripande förändringar 
för den enskilde samtidigt som det bedöms medföra 
en kostnadseffektivare verksamhet.  
Inom samtliga områden måste dock särskilda boen-
deformer och vård i behandlingshem finnas i till-
räcklig omfattning för att klara krav på en säker och 
trygg omvårdnad och tillsyn. Säkerheten måste 
kunna tillgodoses både för den enskilde och för om-
givningen inom vissa av socialnämndens områden.  
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Kommentarer och analys av bifogad sifferredovisning 
 
1. Budgetuppföljning 
För 2005 tilldelades Socialnämnden en budgetram 
på 263,0 mkr. Ett tillägg till budgetramen har gjorts 
med det statliga bidraget, som är riktat mot utjäm-
ningssystemet inom LSS, motsvarande 4,6 mkr. 
Årets nettokostnader kom att uppgå till 270,7 mkr. 
Därmed redovisar socialnämnden ett underskott på 
3 053 tkr 2005. 

Tabellen nedan visar hur kostnadsökningen sett ut 
åren 2000-2005. 

År
Budget 
(Mkr)

Utfall 
2005 
(Mkr)

Årets 
resultat 

(Mkr)

Kostnads-
ökning per 

år (%)
2000 190,5 188,3 2,2 5,1%
2001 199,2 206,6 -7,4 9,7%
2002 214,8 228,2 -13,5 10,5%
2003 238,2 242,4 -4,2 6,2%
2004 251,3 250,3 1,0 3,2%
2005 267,6 270,7 -3,1 *6,4%  

 
Kostnadsökningarna beror i huvudsak på en kom-
bination av volym- och lönekostnadsökningar. * 
I tabellen har kostnaden som är hänförlig till det 
nationella utjämningssystemet enligt LSS exklu-
derats för att få en mer riktig jämförelse mellan åren. 
Inkluderas den kostnaden är istället kostnads-
ökningen 8,1 %.  

Mest har kostnaderna ökat i verksamheten Individ-
och familjeomsorg. Det är främst högre dygns-
kostnader vid placeringar av barn och unga som ger 
budgetunderskottet samt fler hushåll som fått för-
sörjningsstöd under längre tid inom ekonomiskt 
bistånd. Verksamheten för psykiskt långtidssjuka 
har fler placeringar än vad som ryms inom budgeten 
och bidrar också till det högre kostnadsläget.  

Investeringsutfall: 

Tkr
Årets 

budget
Bokförda 
kostnader

Budget-
avvikelse

Diverse investeringar 1500 727 773  
 
Inga större enskilda investeringar har gjorts under 
året. Larmen på Väsbygårdens servicehus har upp-
graderats och där har också en ombyggnad skett på 
avdelningen Västanbo.  

2. Ekonomiska nyckeltal 
Kostnaden varierar av olika anledningar, t.ex. 
beroende på typen av verksamhet, vad som ingår i 
beräkningen och vårdtyngden hos omsorgstagarna. 
Inom de flesta verksamheter har vårddygns-
kostnaden ökat vilket framför allt är en följd av 
ökade lönekostnader samt i vissa fall en ökad 
genomsnittlig vårdtyngd. Utfallet är ett genomsnitt 
och beräknat utifrån bokförd kostnad alternativt 
avtalsmässiga kostnader. 

3. Prestation/volym 
Nyckeltalen avseende antal omsorgstagare visar ett 
genomsnittligt värde efter 12 månader alternativt 
antalet ”årspersoner” (= totalt antal vårddygn/365). 

4. Kvalitet 
Brukarenkäter genomförs regelbundet direkt 
kopplade till SN:s kvalitetskriterier.  

År 2005 har enkäten genomförts med hjälp av 
TEMO. Personer som har en pågående insats har fått 
enkätformuläret per post. Alla besökare till SN:s 
myndighet har under perioden 15 augusti – 
15 december fått en enkät att besvara i samband med 
besöket.   

Resultatet för 2005 redovisas tillsammans med 
tidigare års resultat i bifogad sifferredovisning. 
Resultatet under de senaste fyra åren har successivt 
förbättrats inom alla områden. 

5. Personal 
Nyckeltalen avser kommunalt anställd personal. 
Personalmåtten för 2005 grundas på utfallet per 
31 december. Antalet årsarbetare på Socialförvalt-
ningen är 298 stycken 2005. Av dessa är 8,5 % män, 
vilket är en ökning från f g år. Sjukfrånvaron har 
minskat jämför med 2004.  

Diagrammet på nästa sida visar resultat från 
Socialförvaltningens medarbetarenkät jämfört mot 
kommunens totala resultat. 
 
 



VALLENTUNA KOMMUN  Verksamhetsberättelse  2005 

 

 58 

Utvecklingsområden Socialförvaltningen 2005
andel i % som svarat stämmer ofta 4 och stämmer alltid 5
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69
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Arbetsmiljö
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Kompetensutveckling
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Ledarskap
Soc
Vallentuna kommun 

 
 
 

 
Väsbygården.                                                                                                                                 Foto: Sonia Blom 
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1. Budgetavräkning (tkr) 4. Kvalitet 

Verksamhetsblock
Budget 

2005
Utfall 
2005 %

Utfall 
2004

Avvikelse 
2005 Mått Målsättn 2005 2004 2003

Summa 267 605 270 658 101% 250 294 -3 053 Socialtjänsten totalt 81% 74% 71%
Förvaltn.övergrip. 29 218 28 168 96% 27 271 1 050 Varav
Individ- & familjeoms. 40 914 45 970 112% 40 018 -5 056   Individ- och familjeomsorg 74% 57% 58%
  Vård & boende 19 400 19 905 103% 18 992 -505   Äldre- och handikappomsorg 80% 82% 60%
  Öppenvård, rådgivn. 12 429 15 668 126% 11 992 -3 239   Funktionshindrade enligt LSS** 57% 71% 64%
  Ekonomiskt bistånd 9 085 10 397 114% 9 034 -1 312 Psyktiskt långtidssjuka 88% -- --
Äldreomsorg, SoL* 105 588 103 968 98% 98 389 1 620
  Öppen hemtjänst 16 855 15 599 93% 15 619 1 256 Serviceanda 76% 62% 60%
  Boende 83 488 84 042 101% 78 233 -554 Information/kommunikation 74% 70% 60%
  Övrigt 5 245 4 327 82% 4 537 918 Personalens kompetens 83% 76% 71%
LSS** 77 457 76 652 99% 69 624 805
  Boende, vuxna 36 569 35 004 96% 31 706 1 565
  Dagl verks, vuxna 16 849 17 745 105% 15 143 -896
  Övrigt 24 039 23 903 99% 22 775 136
Psyk. långtidssjuka 11 847 12 947 109% 11 845 -1 100 5. Personal
Övrig verksamhet 2 581 2 953 114% 3 147 -372

Budget 2005 är justerad med riktat statsbidrag för LSS 4,9 mkr Mått
Budget/
målsättn. 2005 2004 2003

Antal anställda 342,0 336,0 340,0
Antal årsarbetare 298,0 289,7 294,0

2. Ekonomiska nyckeltal (kr) Medelålder (år) 46,5 46,7 46,5

Andel män 8,5% 7,7% 6,8%

Mått
Budget 

2005 2005 2004 2003 Personalomsättning % 10,1 11,6 10,3
Vårddygnskostnad Medellön (tkr) 20,0 19,4 18,3
HVB, barn & unga 2 119 2 944 2 365 2 107 Medianlön 18,4 17,8
Särskilt bo, internt 1 197 1 285 1 091 1 203
             servicehuset 635 640 596 612 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:
Särskilt bo, externt 1 175 1 213 1 189 1 249 Andel sjukdgr som avser de som är 
Boende LSS, internt 1 101 1 084 1 107 1 049 sjuka 60 dgr eller mer 68,7% 72,7% 72,2%
Boende LSS, externt 1 785 1 568 1 769 1 651
Daglig verks, internt 569 589 553 534 Sjukfrånvaro fördelat på kön
Daglig verks, externt 590 704 588 576 Män 2,9% 3,4% 2,8%
Boende, psyk 1 139 1 120 1 170 1 143 Kvinnor 8,2% 8,8% 9,6%
Öppen hemtjänst (tkr) Sjukfrånvaro fördelat på ålder

   kostnad/individ 86,4 80,5 82,4 88,2 29 år och yngre 2,9% 5,1% 4,9%
Ekonomiskt bistånd (tkr) 30 - 49 år 8,3% 5,8% 7,8%

kostnad/hushåll 35,6 32,0 30,0 29,2 50 år och äldre 8,9% 12,0% 12,0%
kostn/bidragsmånad 7,1 6,7 6,9 6,8 Samtliga 7,6% 8,2% 9,0%

3. Prestation/volym

Mått
Budget 

2005 2005 2004 2003 Medarbetarenkät, betygskala 0-100
Antal personer i genomsnitt 2005
HVB, barn & unga 15,0 12,9 13,8 14,8 Ledarskap 78
Öppen hemtjänst 195,0 193,7 189,6 187,6 Arbetstillfresställelse 86
Särskilt bo ÄO, internt 48,0 44,3 46,1 48,0 Kompetensutveckling 50
             servicehuset 60,0 58,1 58,9 59,0 Delaktighet 73
Särskilt bo  ÄO, externt 104,0 107,8 98,0 82,3 Effektivitet 76
Boende LSS, internt 54,0 53,3 48,9 49,3 Kundorientering 84
Boende LSS, externt 18,0 24,3 18,5 18,4 Arbetsmiljö 52
Daglig verks LSS, internt 32,0 36,5 30,7 28,8
Daglig verks LSS, externt 41,0 38,5 41,7 40,3 Medarbetarenkäten sk iljer sig från fg år och är därför 
Boende, psyk 18,0 21,2 18,2 15,6 inte jämförbar med årets resultat.

Utdelade timmar
Öppen hemtjänst 46 757 47 018 43 374 51 420
Antal hushåll m ek.

bistånd, ackumulerat 255 325 301 252

*)   Socialtjänstlagen
**)  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  


