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Kommunstyrelsens ordförande,  
kommunalrådet Örjan Lid (m) 

(Foto: Michael Folmer) 

Historiskt bra ekonomiskt resultat 
År 2006 resulterade i ett överskott på 45 miljoner kronor 
för kommunen, till detta ska läggas försäljningen av 
Vallentuna centrum som gav en realisationsvinst på 74 
miljoner kronor. Resultatet 2006 överträffar inte bara 
alla tidigare år i Vallentunas historia utan är även klart 
bättre, räknat per invånare, än genomsnittet för 
kommunerna i Sverige. Vallentuna är idag skuldfritt. 
 
Det ekonomiska överskottet är både en effekt av rådande 
högkonjunktur och ett hårt arbete med att vara kostnads-
medveten och effektiv inom verksamheten. Resultatet 
förstärker kommunens egna kapital, något som behövs 
inför kommande satsningar. 
 
Verksamheten blir allt bättre 
Att ekonomin är stark i kommunen, såväl på kort som 
lång sikt, är en viktig grundförutsättning för en bra och 
stabil verksamhet och det finns tydliga tecken på att 
även verksamheten i kommunen uppvisar ett allt bättre 
resultat inom de allra flesta områden. Meritvärdet i 
årskurs nio har ökat och är nu betydligt högre än snittet i 
riket. Även andelen som är behöriga till gymnasieskolan 
har ökat, 95 procent av Vallentunas niondeklassare är 
behöriga, att jämföra med 90 procent i riket.  
Inom gymnasieskolan fullföljer 84 procent av eleverna 
utbildningen inom fyra år, även detta är en högre andel 
än i riket, där endast 80 procent av eleverna fullföljer 
utbildningen. 
 
Under 2006 gjordes brukarundersökningar som visar att 
83 procent av brukarna är nöjda med socialtjänsten. 
Andelen nöjda brukare har ökat under en lång rad år. 
En av anledningarna till att verksamheternas resultat 
ständigt förbättras är kommunens kvalitetsarbete som på 
senare tid lett till ett framtagande av en gemensam 

värdegrund. Den i sin tur har sitt ursprung i det ett och 
ett halvt år långa ledarutvecklingsprogram som 
kommunen arbetar strukturerat med och som alla chefer 
och ledare genomgår. En effekt av programmet är allt 
nöjdare medarbetare. I den senast genomförda med-
arbetarenkäten svarar 96 procent av kommunens 
anställda att de har ett meningsfullt och stimulerande 
arbete. 
 
Tillväxt och service 
Vallentuna växer fortfarande i rekordtakt, år 2006 ökade 
befolkningen med 478 innevånare, eller 1,7 procent. 
Med den utbyggnadstakt som ligger i gällande planer 
kommer befolkningen att öka i ännu snabbare takt under 
den närmaste tioårsperioden. Antalet innevånare 
överstiger 28 000 i maj 2007 och 30 000-nivån uppnås 
troligen första halvåret 2010.  
 
Vallentuna ingår i det s.k. Stockholm Nordost 
samarbetet, vilket bl.a. innebär att de sex nordost-
kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, 
Vaxholm och Norrtälje beslutat att tillsammans växa 
med ca 100 000 invånare fram till år 2030. 
 
För Vallentunas del medför det en befolkningsökning 
med ca 20 000 invånare under perioden. En väsentlig 
förutsättning för att Vallentuna skall få de nödvändiga 
infrastrukturförbättringarna i form av dubbelspår och 
vägförbättringar är en välavvägd befolkningstillväxt.  
 
Befolkningsökningen gör att skatteintäkterna ökar men 
ställer också höga krav på utbyggnad av service och 
infrastruktur. Under år 2006 ökade investeringstakten för 
att ligga i fas med inflyttningen, bland annat har om- och 
tillbyggnad gjorts av Lovisedals- och Ekebyskolorna. 
Även Stockholmsvägen har byggts om. 
 
Våren 2007 öppnade en simhall där bland annat skolans 
elever ska få simundervisning och inom de närmsta åren 
kommer ännu fler stora satsningar att göras för att öka 
tillgänglighet och service inom kommunen.  
Ett nytt bibliotek kommer att byggas och Vallentuna 
idrottsplats byggas ut, liksom Korallens vårdhem. 
En stor rondell med planskild korsning och överdäck-
ning av Väsbyvägen samt en tillbyggnad av Vallentuna 
centrum är andra stora projekt som är på gång i 
kommunen. Det är med optimism och tillförsikt vi tar 
oss an framtiden! 
 
 

 
Örjan Lid  (m) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Nyckeltal i sammandrag 
 
 

2006 2005 2004 2003 2002

Befolkning 31/12 1) 27 865 27 397 26 889 26 309 25 905
varav  1 -  5 år 2 141 2 038 1 914 1 851 1 763
varav  6 - 15 år 4 163 4 213 4 258 4 298 4 277
varav 16 -19 år 1 661 1 533 1 471 1 332 1 300
varav 80 - w år 816 786 770 736 707

Antal årsarbetare 2) 1 277 1 268 1 206 1 238 1 256
per 1000 invånare 46 46 45 47 49

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

Årets resultat, mnkr 119 29 42 -5 -39
exklusive extraordinära poster 45 7

Driftsbudgetavvikelse, mnkr 28 15 0 -6 -30
inklusive extraordinära poster 102 35

Nettokostnader, mnkr 3) 931 853 786 756 724
per invånare, kr 33 409 31 138 29 231 28 735 27 948

Nettokostnadens andel av skatteintäkterna, % 91 92 93 95 100
(skattekvot)

Nettoinvesteringar, mnkr 61 33 26 43 116
per invånare, kr 2 172 1 203 982 1 650 4 474

Eget kapital, mnkr 660 541 512 470 475
per invånare, kr 23 685 19 747 19 041 17 865 18 336

Låneskuld, mnkr 0 90 190 260 280
per invånare, kr 0 3 285 7 066 9 883 10 809

Soliditet, % 80 67 59 55 55
inklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden 27 18 14 11 13

1) Källa SCB
2) Exklusive anställda i verksamhet på entreprenad
3) Exklusive avskrivningar  
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Årets händelser 
I en kommun, med dess verksamhet av vitt skilda slag, hinner naturligtvis många beslut fattas, arbete utföras 
och händelser ske under ett år. Den största händelsen varje år är egentligen den verksamhet som dagligen 
bedrivs för att de boende i Vallentuna ska leva i en kommun med god och välskött service i form av till 
exempel skolor, äldreomsorg, fritidsmöjligheter, gator och vägar med mera. Här pekas dock några händelser ut 
som varit speciella och viktiga just under 2006. Mer om all verksamhet finns samlat i nämndernas 
verksamhetsberättelser. 
 

• Kommunens fyra stora fastigheter i centrum såldes i juli och drivs nu i privat regi för 
att främja centrumutvecklingen. 

• Bostadsområdet Nyby, inklusive förlängningen av Ekebyvägen, i västra Vallentuna 
tätort invigdes. Färdigställt omfattar området drygt 200 småhus. 

• Ombyggnaden av Ekebyskolan påbörjades och beslut togs om om/-utbyggnad av 
Vallentuna Idrottsplats, nytt bibliotek samt 32 nya vårdbostäder vid Korallen. 

• Kårstaskolan och Lovisedalsskolan har startat förskoleverksamhet under 2006. 

• De första lärlingsplatserna för gymnasieelever i Vallentuna har skapats. 

• Mässan ”Framtid Vallentuna” anordnades 5–7 maj vid Vallentuna idrottsplats. Mässan 
samlade företag, föreningsliv, kommun, kultur och fritid och lockade många utställare 
och besökare. 

 
 

 
 

Här syns cirka en tredjedel av montrarna vid mässan Framtid Vallentuna 5-7 maj 2006. 
                                                                                                                                                                                                                            Foto: Sonia Blom 
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Förvaltningsberättelse
Omvärldsanalys 
Ekonomisk utveckling 
Sveriges ekonomi är stark, välmående och inne i en 
mycket expansiv fas. Bruttonationalprodukten i 
landet växte med 4,3 procent 2006 enligt senaste 
uppgifterna från Konjunkturinstitutet.  
Såväl omvärldens starka tillväxt som den ökande 
inhemska efterfrågan driver på utvecklingen. 
Sysselsättningen stiger, inflationen är fortfarande 
låg, räntorna har ökat under senare delen av 2006 
och inledningen av 2007 för att stävja ett hotande 
inflationstryck men ser i nuläget inte ut att behöva 
höjas i tidigare förväntad takt.    

De goda förutsättningarna 2006 globalt och för 
Sverige i stort har också märkts för Vallentuna 
kommuns ekonomi. Skatteintäkterna har ökat mer 
än budgeterat på grund av ett högre skatteunderlag 
än först beräknat, men även beroende på den stora 
och stabila befolkningstillväxten, med inflyttning i 
nya bostadsområden.  

Tillväxten i landet förväntas vara fortsatt god under 
de närmsta åren men beräknas successivt ändå 
minska från 2007 och framåt. 

Befolkning och bostadsbyggande  

Intresset för att köpa mark av kommunen för 
etablering av företag har fortsatt öka under 2006.  
 

  
 

Nyby invigdes med att SBN:s ordf. Elwe Nilsson satte 
upp fågelholken – en modell av första huset. Foto: Sonia Blom 

 

Ekonomisk översikt och 
analys 
Finansiell analys  
Balanskravet klarades 
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska kom-
munernas ekonomi vara i balans på så sätt att in-
täkterna ska överstiga kostnaderna och bokslutet 
därmed visa ett positivt resultat. Årets resultat 
uppgår totalt till 119 mnkr. I resultatet ingår dock 
extraordinära intäkter med 74 mnkr. Det starkt 
positiva resultatet  innebär att balanskravet 
uppfylls. Det egna kapitalet är sedan i fjol återställt 
från den urholkning som skedde under åren 2001-
2003 och soliditeten är mycket god. 

Vallentuna kommun fortsätter att växa under lång 
tid framöver. Under 2006 har befolkningen ökat 
med 478 invånare, vilket är en tillväxt med 
1,7 procent. Det är visserligen lägre än 2005 men 
från 2007 ökar takten igen för att enligt prognosen 
ligga mellan två och tre procent de närmsta åtta till 
tio åren. Befolkningstillväxten betyder ökade 
intäkter men också att medborgarnas krav på 
omfattningen av service ökar.  
Behovet av investeringar, eller på annat sätt en 
utökning av verksamheten, i förskolor, skolor och 
äldreboenden följer givetvis där av. Detsamma 
gäller utbudet av fritids- och kulturmöjligheter. 
Kommunen har fortfarande en tonvikt på ung 
befolkning med fler barn och unga än riket i 
genomsnitt även om vi nu ser att andelen äldre 
börjar öka. 

Figur 1 Årets resultat 2002 till 2006 
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Det är stor aktivitet på bostadsbyggandet och under 
året har man påbörjat byggnationen av cirka 260 
bostäder, mestadels småhus. Största utbyggnaden 
där inflyttning börjat är Nyby i Västra delen av 
tätorten.  

Utöver balanskravet har kommunfullmäktige från 
och med 2006 beslutat om följande finansiella 
mål: 

• Kommunens årliga resultatmål är att uppnå ett 
resultat efter finansnetto på minst 2 procent av 
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skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta 
är en rekommenderad tolkning av god 
ekonomisk hushållning från förbundet Sveriges 
kommuner och Landsting. För 2006 innebär 
detta mål cirka 20 mnkr i resultat. Målet är väl 
uppfyllt då resultatet exklusive extraordinära 
intäkter på 44,7 mnkr innebär 4,4 procent.  

• Skattekvoten (kommunens nettokostnader 
inklusive finansnetto, exklusive avskrivningar i 
relation till skatteintäkter och utjämning) ska 
uppgå till maximalt 95 procent. Även detta mål 
är väl uppfyllt 2006 då skattekvoten ligger på 
91 procent. 

• Exploateringsverksamheten ska över tiden vara 
självfinansierad. 2006 uppstod ett inkomst-
överskott med knappt 43 mnkr.  
Sett över tiden uppnås målet. 

Nämndernas driftsredovisning 
Nämndernas nettokostnader (driftskostnader – 
driftsintäkter inklusive interna poster) 2005 och 
2006 samt avvikelse mot budget framgår av 
tabellen på sidan 15. 

Nämndernas nettokostnader har ökat med 71 mnkr 
(drygt 7,6 procent) mellan 2005 och 2006. I denna 
ökning ligger ökade lönekostnader på 36 mnkr, 
vilka består dels av kostnader för lönerevision för 
tillsvidareanställda med drygt 12,5 mnkr 
(2,51 procent) dels volymökningar, befattnings-
ändringar och personalomsättning.  
Antal årsarbetare har ökat netto med totalt 13 i 
kommunen. Endast två förvaltningar har fler 
årsarbetare per sista december 2006 mot 2005, 
barn- och ungdomsförvaltningen och 
socialförvaltningen.  

Den stora kostnadsposten förutom egen personal är 
den verksamhet kommunen har utlagd på 
entreprenad, alltså utförd i annan regi än 
Vallentuna kommuns egen. Kommunen har en 
betydande del av verksamheten utförd på 
entreprenad. Nettokostnaden för entreprenad-
verksamhet har ökat med 30 mnkr (7,7 procent) 
och utgör knappt 37 procent av kommunens 
bruttokostnad exklusive interna transaktioner. 
Proportionen var densamma även 2005. Förutom 
personal- och entreprenadkostnaderna som är de 
stora posterna i verksamhetsdriften har även 
hyreskostnaderna ökat. De centrumfastigheter som 
försåldes i juli hyrs nu av kommunen vilket ger en 
högre lokalkostnad för kommunen.  
Lokalförhyrningen har också ökat något inom barn- 
och ungdomsförvaltningens verksamhet. Inom 
socialförvaltningen har kostnaden för placeringar 
ökat, både volym- och prismässigt.  

Budgetavvikelsen netto för nämnderna är 5,4 mnkr 
i överskott 2006 inräknat avvikelse för skolpengen. 
Om man bortser från överskottet inom anslaget för 
oförutsett som kommunstyrelsen förfogar över är 
avvikelsen 2,4 mnkr. Med en total nettoomslutning 
för nämndernas verksamhetsdrift på 998 mnkr blir 
detta 0,2 procent, vilket är en mycket liten 
avvikelse.  

Driftsutfallet blev till slut bättre än bedömningarna 
i årets prognoser och tendensen med att tillämpa 
försiktighet i början av året för att bli mer säker 
närmare slutet fortsätter att gälla, se diagram på 
sidan 16. Flera nämnder var dock väl pessimistiska 
så långt fram som i november. Beträffande 
avvikelserna kan nämnas att underskottet på 
skolpengen beror på en ökad efterfrågan på 
fritidsomsorg inom befintlig mängd barn. 
Socialnämnden hade med sig ett underskott från 
2005 års bokslut men har, trots ökande kostnader 
för LSS-verksamheten kunnat vända till ett över-
skott 2006. Kommunstyrelsen och socialnämnden 
som redovisar tydliga överskott hade stora delar av 
dessa med sig från 2005 vilket innebär att de i 
enlighet med ekonomistyrprinciperna inte använts i 
den löpande verksamheten utan finns kvar för 
särskilda, ej kostnadshöjande, insatser. Barn- och 
ungdomsnämndens underskott inger dock viss oro 
då även den hade med sig ett överskott från 2005 
som nu vänts till underskott inom ett antal skol-
enheter. För fördjupad redovisning av nämndernas 
ekonomiska utfall hänvisas till verksamhets-
berättelserna. 

Skatteintäkter och bidrag  
Skatteintäkter och bidrag har ökat med knappt 86 
mnkr 2006 jämfört med 2005 vilket gör att dessa 
mer än väl täcker nämndernas ökade verksamhets-
kostnader.  

Figur 2 Skattekvot 2000–2006, procent 

86

88

90

92

94

96

98

100

102

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
År

%

 
Om man studerar skattekvotens utveckling ser man 
en förbättring med ytterligare en procentenhet till 
91 procent jämfört med 2005. Skattekvoten är ett 
av de viktigaste nyckeltalen för att beskriva det 
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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. 

Kommunalskatten, det vill säga kommunens 
intäkter från kommuninvånarna, ökade med 55 
mnkr (6,5 procent) mellan åren. Orsaken är att 
befolkningen har fortsatt att öka och att det totala 
skatteunderlaget ökat kraftigt under året. 
Resterande ökning av intäkterna beror på mer 
pengar via skatteutjämningssystemet. På grund av 
att kommunen växer med över 1,2 procent får vi 
också eftersläpningskompensation för tillväxt. I 
kostnadsutjämningen kompenseras kommunen 
bland annat för att vi har en stor andel barn och 
unga i skolåldern.  

Nedan visas en jämförelse av skatter och bidrag 
mellan åren 2006 och 2005. 
 
Tabell 1 Kommunens intäkter av skatter och 
generella statsbidrag, mnkr  
 2006 2005 

Kommunalskatt 894,7 839,9 

Skatteutjämning netto 93,5 72,7 

Generella statsbidrag netto 12,3 12,3 

LSS-utjämning  14,9 4,6 

Summa intäkter 1 015,4 929,5 

 
Bättre finansnetto 
Finansnettot utgörs av skillnaden mellan finansiella 
kostnader och intäkter, huvudsakligen räntor. 
Under 2006 har en kraftig förbättring skett och vi 
har nu ett positivt finansnetto som uppgår till 2,8 
mnkr jämfört med –1,9 mnkr år 2005 och –6,5 
mnkr år 2004. Räntenettot har stadigt förbättrats 
under de senaste åren som en följd av att 
kommunen successivt har amorterat de långsiktiga 
lånen samt sjunkande räntenivåer. Sedan augusti 
2006 har kommunen inga långfristiga lån alls vilket 
möjliggjorts genom försäljningsintäkten för 
centrumfastigheterna. Förutom mer än halverade 
finansiella kostnader har intäkterna också ökat 
kraftigt då vi genom att kunna placera likvida 
medel erhåller större ränteavkastning än tidigare. 
Även aktieutdelningarna har ökat något.  
Det successivt starkare finansnettot kommer verk-
samheten tillgodo genom att mer pengar kan 
frigöras till driften.   

Balansräkningens tillgångar 
Balansräkningens anläggningstillgångar har sam-
mantaget minskat med 48 mnkr. I stort sett hela 

minskningen gäller materiella anläggningstill-
gångar (47,3 mnkr) och beror på försäljningen av 
centrumfastigheterna, vilka hade ett bokfört rest-
värde på 66 mnkr, och försäljning av markreserv 
(restvärde 0,3 mnkr). Årets avskrivningar har 
dessutom minskat värdet med 43 mnkr. Årets 
nettoinvesteringar i fastigheter och inventarier har 
samtidigt ökat värdet med 61 mnkr. Dessutom har 
en tomt överförts från omsättningstillgångar 
(exploatering) till markreserv (1 mnkr). Finansiella 
anläggningstillgångar har minskat med 0,7 mnkr 
beroende på försäljning av bostadsrätter (0,5 mnkr) 
och minskad långfristig utlåning (0,2 mnkr). 

Exploateringstillgångarna har minskat med 43 
mnkr som följd av fortsatt stor efterfrågan och 
därmed försäljning av såväl arbetsområden som 
bostadsmark. Dock har inga exploateringsprojekt 
avslutats 2006 varför inga exploaterings-
försäljningar har resultatförts. Kommunen har 
under året använt sin starkt likvida situation till att 
amortera samtliga banklån på 90 mnkr och har 
därutöver bland annat kunna placera 50 mnkr i ett 
bankcertifikat. Balansräkningens omsättnings-
tillgångar har sammanlagt ökat med 67 mnkr vid 
bokslutet.  

Balansräkningens skulder   
De långfristiga skulderna, som utgjordes av bank-
lån på 70 mnkr, är amorterade och kommunen är i 
nuläget skuldfri inom den posten. De kortfristiga 
skulderna har minskat med 36 mnkr vilket delvis 
beror på amorteringen av det kortfristiga banklånet 
på 20 mnkr, delvis på att de förutbetalda skatte-
intäkterna har minskat med 14 mnkr.  

Pensionsåtagandena ökar  
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade 
blandade modellen som föreskrivs i Kommunal 
redovisningslag. Pensionsförmåner intjänade till 
och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen. Denna post är nu 435 
mnkr inklusive löneskatt och har, enligt KPA:s 
beräkning, ökat med knappt 36 mnkr under året. 
Kommunen har i nuläget inga särskilda medel 
avsatta som svarar mot ansvarsförbindelsen.  

Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 
utbetalas årligen till arbetstagarna för individuell 
placering eller redovisas som avsättning i balans-
räkningen, till exempel vad avser kompletterande 
och särskild ålderspension. Enligt fastställt regle-
mente ska avsatta medel förvaltas internt inom 
kommunens redovisning, det vill säga återlånas. 
Posten avsatta medel för pensioner i balans-
räkningen uppgår till 37 mnkr. Ökningen från 2005 
är 8,5 mnkr. Några visstidsförordnanden eller andra 
avtal med särskilda pensionsvillkor finns inte. 



VALLENTUNA KOMMUN  Årsredovisning 2006 
 

    7

Intjänad pensionsrätt 2006, som belastar resultat-
räkningen, uppgår inklusive upplupen löneskatt till 
knappt 27 mnkr och har belastat verksamheterna i 
form av personalomkostnadspålägg. Resultatet har 
också belastats med årets utbetalningar av pensio-
ner, som uppgått till 11,4 mnkr inklusive löneskatt. 
Kostnaden för pensioner blev därmed 38 mnkr 
under 2006 och ökade med 4 mnkr mot 2005. 

Tabell 2 Pensionsmedelsförvaltning (mnkr) 
 2006 2005 

Avsättningar 37,1 28,6 

Ansvarsförbindelser 435,2 399,6 

Återlåning 472,3 428,2 

Borgensåtaganden  
Kommunens borgensåtaganden har ökat med 21 
mnkr, vilket till största delen beror på ett utökat 
borgensåtagande gentemot Vallentunavatten AB på 
17 mnkr och Roslagsvatten AB på 3 mnkr.  
Den redovisade garantiförpliktelsen för Käppala-
förbundet har varit för låg i tidigare årsredovis-
ningar då Vallentuna kommuns andel endast har 
beräknats på checkräkningskrediten.  
Som medlemskommun har vi ett borgensåtagande 
motsvarande vår andel (4,6%) på hela Käppala-
förbundets låneskuld vilket för 2005 innebar 48 
mnkr mer än då det bara beräknades på check 
räkningskrediten (se balansräkningen, not 13). 

Det är stor risk att kommunen under 2007 måste 
infria ett borgensåtagande gentemot Karby 
tennisklubb om 6 mnkr. 

Fortsatt hög likviditet och soliditet  
Likviditeten beskriver betalningsberedskapen på 
kort sikt. Likvida medel har under året ökat med 
36,5 mnkr. Kommunens likviditet har varit god så 
väl 2006 som 2005. Sammantaget har kommunen 
amorterat 190 mnkr på sina banklån under denna 
period men har alltså en god likvid beredskap 
likafullt. Denna beredskap behövs inför kommande 
stora investeringar i skolor, fritids- och kultur-
anläggningar samt lite längre fram infrastruktur 
främst i anläggandet av trafikkorsningen i centrum. 

Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka 
på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna 
som är finansierade med eget kapital. Enligt 2006 
års bokslut är soliditeten 80 procent.  Soliditeten är 
god, jämfört med kommunsektorn i övrigt, även om 
man lägger till ansvarsförbindelser för pensioner. 
Soliditeten blir då 27 procent för 2006 mot 
18 procent 2005.  

Transparensdirektiv 
Från och med räkenskapsåret 2006 gäller lagen 
(2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser 
med mera, den så kallade transparenslagen. 
Eftersom Vallentuna kommun inte i egen regi eller 
i något bolag bedriver konkurrensutsatt verksamhet 
i storleksordningen som lagen avser (över 40 
miljoner euro), omfattas kommunen inte av 
lagstiftningen. 

Åter ökande investeringsvolym  
Efter en period med mycket måttliga investerings-
volymer går vi i och med 2006 in i en mer 
investeringsintensiv fas igen. Nettoinvesteringarna 
uppgick under året till 60,5 mnkr. Investerat belopp 
är lägre än budgeten på knappt 98 mnkr men över-
stiger det grundläggande finansiella utrymme som 
skapats genom de planenliga avskrivningarna. 

Större investeringar 2006 är ombyggnaden av 
Stockholmsvägens södra del, om- och tillbyggnad 
av förskolelokaler i Lovisedalsskolan samt om-
byggnaden av Ekebyskolans huvudbyggnad och 
påbörjandet av en ny mellanstor sporthall vid 
skolan. Kommunen har i sin plan för 2007 och 
framöver investeringsprojekt inom samtliga delar 
av verksamheten, bland annat om- och utbyggnad 
av Vallentuna idrottsplats, ett nytt bibliotek, 
ytterligare förskolelokaler, nya vårdbostäder vid 
Korallens vårdhem samt investeringar i IT-
baserade tjänster till brukarna. 

Nedanstående figur visar utvecklingen av nedlagda 
investeringar under åren 2000–2006. Det är 
naturligt i den kommunala verksamheten att 
investeringarna varierar över åren eftersom utbudet 
måste anpassas i etapper efter det ökade antalet 
invånare och deras behov.  

Figur 3 Investeringar 2000–2006, mnkr 
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Verksamhet i extern regi 
Kommunen har en betydande del av verksamheten 
utförd på entreprenad vilket också är ett politiskt 
ställningstagande för att främja mångfald och val-
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frihet. Utbildningsnämnden köper cirka 50 procent 
av gymnasieutbildningen av andra kommuner eller 
friskolor. Av barn- och ungdomsnämndens 
verksamhet bedrivs cirka70 procent av förskole-
verksamheten av enskilda utförare inom ramen för 
skolpengssystemet.  
Av samhällsbyggnadsnämndens bruttobudget går 
cirka 20 procent till verksamhet på entreprenad 
bland annat för parkskötsel, vägdrift och avfalls-
hantering, delar av fastighetsdrift samt fastighets-
underhåll av ett antal olika entreprenörer.  
Hela vatten- och avloppsverksamheten utförs på 
entreprenad av Roslagsvattens dotterbolag 
Vallentunavatten. Räddningstjänsten utförs av 
Södra Roslagens Brandförsvarsförbund. 
Socialnämnden har också en stor andel externt 
upphandlad verksamhet. Inom områdena individ- 
och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg 
samt verksamhet för funktionshindrade ligger 
andelen i extern regi mellan 40 och 50 procent och 
för psykiskt långtidssjuka på cirka 60 procent.  

Känslighetsanalys 
Kommunens ekonomiska resultat påverkas av ett 
flertal faktorer. Vissa kan vi själva påverka 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 2006. Beslut om förändringar ger dock 
normalt inte omedelbar effekt utan måste ses i ett 
längre perspektiv.  

Tabell 3 Känslighetsanalys 
Händelse mnkr 

Löneförändring med 1 procent +/–5,3 

10 genomsnittliga helårstjänster  +/–4,1 

Prisförändring med 1 procent   +/–1,5  

Ränteförändring med 1 procent  +/–1,4 

Socialbidragsförändring med 10 procent  +/–1,1 

Förändrade taxor 10 procent  +/–3,5 

Förändrad kommunalskatt med 10 öre   +/–4,8 

Löneförändring med 1 procent  +/–5,3 

 

Framtiden 
En övergripande målsättning för Vallentuna 
kommun är att ha en ekonomi i god balans. Under 
2006 är målet väl uppnått och det egna kapitalet 
mer än återställt efter förluståren 2001–2003. 
Kommunens planering för 2007–2009 visar på 
prognoser med en stabil ekonomi trots ökande 

investeringar och ett ökat pensionsåtagande.  
En viktig förutsättning för utvecklingen är att 
kommunen fortsätter att växa i en takt på 500–900 
medborgare per år och att staten fortsätter att 
kompensera kommunen för tillväxt. Det är också 
viktigt att staten tillämpar den så kallade finansie-
ringsprincipen om man lägger ökat ansvar på 
kommunerna. Vi måste dock även ta med i 
beräkningarna att befolkningsökningen, förutom att 
vara en tillgång, också innebär ökade behov och 
krav på utbyggnad av den kommunala servicen. 
Detta sker oftast etappvis och vi kan se en intensiv 
period för bland annat investeringar i förskolor och 
skolor komma under åren 2010 till 2015.  

Att vara en tillväxtkommun i regionen kring 
Stockholm innebär spännande utvecklingsmöjlig-
heter men det är viktigt att kombinera valda 
satsningar med god ekonomisk hushållning så en 
stabil ekonomisk utveckling bibehålls.  

Framtiden är egentligen redan här. Under 2006 har 
kommunen sålt sina stora fastigheter i centrum för 
att möjliggöra en positiv utveckling av 
kommersiellt utbud för medborgarna.  
Baksidan av det myntet är en fördyrad återhyrning 
av de administrativa kontorslokalerna. Olika 
byggnationer i centrum är i full gång och planer 
finns eller är på väg fram för stora förändringar i 
den fysiska utformningen som kommer att ändra 
stadsbilden framöver.  

Kommunen kommer att kunna erbjuda invånarna 
möjlighet till inomhusbad från och med 2007 då vi 
ingått avtal med en entreprenör i Tellusområdet. 
2007 påbörjas också utbyggnaden av Korallens 
äldreboende, vilket ger nya platser av hög kvalitet, 
och ombyggnaden av idrottsplatsen i Vallentuna. 
Mot slutet av 2008 planeras också den omfattande 
ombyggnaden av trafikkorsningen i centrum på-
börjas tillsammans med Vägverket och SL. 

Vi har en stark framtidstro och i nuläget goda 
tecken för ekonomin. Det som kan förhindra en 
fortsatt stabilitet i utvecklingen är givetvis om 
konjunkturen i stort bromsar upp och vänder nedåt, 
vilket ger effekt på både intäkts- och kostnadssidan. 
Om staten ändrar regler och förutsättningar för 
kommunsektorn i skatteutjämnings- och stats-
bidragssystemen är andra oförutsedda effekter som 
är svåra att planera för. När det gäller vad vi själva 
kan påverka är det alltid viktigt att, även när 
konjunkturen är stark, agera långsiktigt, kostnads-
medvetet och att prioritera vad vi vill använda våra 
trots allt begränsade resurser till. 
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Uppföljning av kommungemensamma mål och 
uppdrag  

 
Verksamhetens resultat 
Vallentuna har från och med 2006 utvecklat 
sin planeringsmodell ytterligare och arbetar 
med målstyrning för verksamheten där 
kommungemensamt prioriterade mål fastställs 
av fullmäktige, i vissa fall tillsammans med 
riktade uppdrag till nämnderna. Dessa mål 
kompletteras och bryts sedan ned inom 
respektive verksamhetsdrivande nämnd.  
I övrigt ansvarar varje nämnd för den grund-
läggande uppgift som har fastställts i nämn-
dens reglemente. Målen och uppdragen följs 
upp varje tertial i våra VaSaRu-rapporter. 
VaSaRu är en förkortning av Vallentunas 
sammansatta resultatuppföljning och är vår 
version av så kallat balanserat styrkort för att 
belysa verksamheten ur flera perspektiv, inte 
bara det ekonomiska.  

Nedan görs en samlad uppföljning per priori-
terat område av de mål som finns upptagna i 
kommunplanen för 2006–2008. Uppdragen 
samt nämndernas egna mål redovisas i 
respektive nämnds verksamhetsberättelse. 
För att ange status på uppfyllelsegraden 
används symbolerna:  

√ Uppfyllt!  

→ Arbetet pågår! 

! Ej uppfyllt!  

Att ett mål inte är uppfyllt beror i flera fall på 
att målet rör hela planperioden 2006–2008 och 
inte är planerat att vara klart 2006. Målen som 
rör Ekonomi i balans har redovisats under 
rubriken Ekonomisk översikt tidigare i 
förvaltningsberättelsen.  

 

 

 
 

Bibliotekstorget.                                                                                                                                 Foto: Kultur och Bibliotek 
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Alla människors lika värde  
All verksamhet ska genomsyras av jämställdhet och 
jämlikhet 

Målet är ett inriktningsmål som genomsyrar 
verksamheten. Varje år antas en jämställd- och 
mångfaldsplan Det går inte att säga att det slutligen  
är uppnått, arbetet fortsätter kontinuerligt. 
 
→ Arbetet pågår! 

Vallentunabornas ekonomi och välfärd  
Kommunens målsättning är att ha en låg 
kommunalskatt och en god balans mellan skatter och 
avgifter 

Kommunen har 13:e lägsta kommunalskatt i riket. 
Bedömningen för att uppnå målet är att vara bland  
de 20 lägsta 
 
√ Uppfyllt! 

Kommunen ska ha en planberedskap för att kunna 
erbjuda mark för såväl nya företagsetableringar som 
för befintliga företags behov 

Detaljplanförslag är framtaget för arbetsområdet  
Okvista 4 och var tillgängligt för samråd fram till 9 mars 
2007. Markförsäljning i Fågelsången pågår, ungefär 
hälften av marken är såld.  Endast enstaka tomter i 
Okvista och Karby återstår till försäljning. I Fågel-
sångens företagspark har 50% av tomtmarken sålts. 

√ Uppfyllt! → Arbetet pågår! 

Starkt medborgarinflytande – stor valfrihet  

Skapa forum för det offentliga samtalet. I e-tjänstprojektet 24-timmarkommunen studeras olika 
möjligheter till interaktion mellan medborgare/för-
valtning/politiker.  

Vid vägbyggen har en ny modell för information och 
samverkan med berörda kommuninvånare/ fastig-
hetsägare prövats med gott resultat.  

Pensionärs- och handikappråd är rådgivande organ i 
kommunen.  

Tre föreningsråd finns inrättade för fritids-/idrottsfrågor 

→ Arbetet pågår! 

Utforma kvalitetsgarantier för kommunala tjänster 
under 2006 

Målet är inte uppfyllt då inget samordnat arbete skett 
under 2006 p g a resursbrist. Det pågår arbete i olika 
omfattning på nämnderna. kvalitetssäkringssystem finns 
bl a i Socialnämnden. 
! Ej uppfyllt! 

Ekonomi i balans  
Se förvaltningsberättelse under finansiell analys  

En bra skola för alla  

Resultaten i Vallentunas grundskolor ska överskrida 
förväntat resultat i enlighet med Skolverkets 
mätning.  

 

Resultaten har förbättrats under de senaste åren och är 
nu högre än förväntat vad gäller meritvärde. Elever som 
lämnade grundskolan vårterminen 2006 hade ett 
meritvärde på 214, förväntat värde för dessa elever var 
210. 

Andelen elever som uppnådde gymnasiebehörighet har 
ökat från 93 till 95 procent i jämförelse med 2005. 
Andelen elever med godkänt i samtliga ämnen har ökat 
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från 76 till 79 procent. Detta var nästan i nivå med det 
förväntande värdet på 80 procent. Vallentuna kommun 
har högre resultat än både genomsnittet för riket och 
förortskommuner. 

√ Uppfyllt! 

Säkra skolvägar ska prioriteras i kommunens 
trafikplan 

Via Vägverket får kommunen så kallade trafikstödjare 
som fr.o.m. hösten 2006 arbetar med att inventera och 
säkra elevers skolvägar. Barn- och ungdoms-
förvaltningen samarbetar med kommunledningskontoret 
och samhällsbyggnadsförvaltningen kring säkra 
skolvägar, skolskjutsar, kollektivtrafik och trafiknät.  

→ Arbetet pågår! 

Barnomsorgen ska byggas ut efter invånarnas behov 
och ge möjlighet till valfrihet för barnfamiljerna 

Alla som önskat plats har erbjudits och fått plats i 
förskolan även om det inte alltid kan bli första valet som 
tillgodoses. En stor andel privata alternativ finns likväl 
som olika profilinriktningar på verksamheten 

√ Uppfyllt! → Arbetet pågår! 

Barn med behov av särskilt stöd ska ha lika 
förutsättningar som andra barn.  

Kvalitetsuppföljningen visar att skolorna har fungerande 
rutiner för kartläggning och åtgärder för barn och elever 
i behov av särskilt stöd.  

Resurscentrum organiserar särskilda undervisnings-
grupper med specialanpassad verksamhet för olika typer 
av funktionshinder och särskilda behov. Resurscentrum 
har startat en ny skola, Atlasskolan, vid Företagsbyn. 
Atlasskolan riktar sig till äldre elever inom grundskolan 
med psykiatrisk problematik och har intag dels via 
samverkansklassen med landstinget/BUP, dels ett eget 
intag via Resurscentrum. Atlasskolan omfattar heldags-
omsorg och eleverna erbjuds alla ämnen.  

Skoldatateket, som startade under 2006, erbjuder 
möjlighet att se, prova och låna kompensatoriska hjälp-
medel och pedagogiska datorprogram. Skoldatateket är 
en särskild IT-satsning för elever med läs- och skriv-
svårigheter, dyslexi samt ADHD-problematik. Stödet 
riktar sig till pedagoger, elever och vårdnadshavare 
inom förskola, grundskola, särskola och gymnasium 

→ Arbetet pågår! 

 Värdig äldreomsorg 

Vid planering och utbyggnad ska alltid behovet för 
äldre beaktas 

I samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsmetodik ingår 
att alltid beakta detta perspektiv. En förstudie pågår som 
belyser behov och utformning av bostäder för äldre i 
kommunen. Rapport ska lämnas under första kvartalet 
2007.   

√ Uppfyllt!  → Arbetet pågår! 

Utveckling av verksamheten ska ske tillsammans 
med landstinget 

Fem nordostkommuner och landstinget har tecknat 
samverkansavtal för en gemensam Forsknings och 
Utvecklingsenhet inom äldreområdet. Enheten startar 
under 2007. 

→ Arbetet pågår! 
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Mål från fullmäktige Måluppfyllelse 

Värdig handikappomsorg  

God tillgänglighet för handikappade både för 
bostäder och i offentlig miljö 

Ett projekt med rubriken ”Bostäder för äldre och 
handikappade – en förstudie” har startats i samverkan 
mellan socialförvaltningen och samhällsbyggnads-
förvaltningen. Syftet med förstudien är att planera och 
verka för ändamålsenliga bostäder för äldre i 
Vallentuna. Målsättningen är också att identifiera hur 
ovan angivna gruppers behov av en god bostads-
försörjning ser ut i framtiden och att ge goda exempel på 
lösningar som redan finns 

→ Arbetet pågår! 

Bostadsbyggande  

Vi ska bevara och utveckla grönstruktur, variation 
och särdrag genom övergripande planering  

Arbete pågår med att utarbeta ett naturvårdsprogram 
genom att sammanställa befintlig kunskap samt 
inventeringar inom områden där exploatering kan bli 
aktuell. Inventeringen bekostas delvis genom bidrag från 
Länsstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden har deltagit i 
Björky Kyrkvikens samordningsprojekt 

→ Arbetet pågår! 

Vid planering och utbyggnad av kommunen ska 
eftersträvas ett varierat boende som tillgodoser 
Vallentunabornas boendebehov i alla livsskeenden 

Vi ska i snitt planera för 300 bostäder per år under 
planperioden  

 

I bostadsbyggnadsprognos 06B, som antogs i samband 
med kommunplan 2007–2010 planeras för drygt 300 
bostäder per år under kommande 10-årsperiod. För den 
närmaste 4-årsperioden finns planberedskap enligt tabell 
nedan. 

Mått 2006–2009 Budget 
/Mål 

Utfall 
/Prognos 

Avvi-
kelse 

Bostäder 1 200 1 350 150 
varav    
flerfamiljsbostäder  410  
äldrebostäder  25  
seniorbostäder  35  
övriga mindre  
bostäder 

 88  

 

Under 2006 har påbörjades byggande av ca 260 
bostäder. 

√ Uppfyllt!  → Arbetet pågår! 

Utveckling av centrala Vallentuna  

Centrala Vallentuna ska utvecklas till en attraktiv 
kommunkärna i linje med fastställt planprogram 

Detaljplanering för Centrumtomten öster om Mörby-
vägen antogs av kommunfullmäktige i juni och planen 
har vunnit laga kraft. Tegelbrukets planering pågår. 
Utredning pågår även om gång- och cykelstråk inom 
området. Telluskvarteret, planering är ännu inte 
påbörjad. Efter att riktlinjerna har antagits av kommun-
fullmäktige har fördjupade studier gjorts av lokal-
gatornas lägen. Idrottsplatsens utformning och angöring 
samt genomgående gång- och cykelstråk. Förberedande 
kontakter har tagits med ett flertal byggföretag. 

→ Arbetet pågår! 
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Mål från fullmäktige Måluppfyllelse 

Utveckla strövområden kring Vallentunasjön Med hjälp av medel från Länsstyrelsen har samhälls-
byggnadsförvaltningen under 2006 genomfört röjning av 
sly och vass. Ytterligare förbättringar bereds inom 
projektgruppen för utveckling av Björkby-Kyrkviken. 

→ Arbetet pågår! 

Miljö, trafik och hälsa  

Miljöbedömningen i planprocessen ska utvecklas för 
att uppnå god bebyggd miljö, hållbar utveckling samt 
bevarande av kulturmiljöer och bebyggelse 

Miljöplanerare deltar alltid i detaljplaneprocessens 
inledande skede och i samtliga skeden i de detaljplaner 
där planen kan orsaka betydande miljöpåverkan. 

→ Arbetet pågår! 

Vattenkvaliteten i Vallentunasjön ska förbättras 
genom bland annat dagvattenrening och minimering 
av bräddningar  

Förprojektering av Vallentuna Våtmarkspark är utförd. 
Programsamråd genomförs till hösten. 

→ Arbetet pågår! 

Brottsförebyggande arbete för en trygg och 
säker kommun 

 

Vallentuna ska vara en trygg och säker kommun att 
verka i 

Det trygghetsskapande arbetet i kommunen bedrivs på 
flera fronter men till största delen inom ramen för 
projektet Tryggare Vallentuna, som också utgör 
kommunens lokala brottsförebyggande råd. Organisa-
toriskt ligger projektet under Fritidsförvaltningen. 
Arbetet bedrivs genom möten, aktiviteter och åtgärder  
i olika former. 

→ Arbetet pågår! 

Miljöer och förhållanden som kan orsaka otrygghet 
ska åtgärdas 

I två olika områden i kommunen har s. k. trygghets-
vandringar genomförts. I Vallentunas centrala delar har 
vandring skett vid två olika tillfällen (vår och höst) i ett 
och samma område. En vandring har också under hösten 
genomförts i området Bällstaberg-Lovisedal.  

En mängd synpunkter på den upplevda tryggheten i 
dessa områden har dokumenterats och överlämnats till 
berörda enheter inom kommunen. 

→ Arbetet pågår! 

Kommunens verksamheter ska ha en god beredskap 
för att fungera även vid kriser och andra 
påfrestningar 

Arbete med risk- och sårbarhetsanalyser har genomförts 
för tre olika scenarios (el-avbrott, översvämning och 
pandemi). Ett stort antal externa samverkanspartners har 
medverkat. Under de kommande två åren avses ytter-
ligare nio olika händelsetyper genomgå motsvarande 
analysarbete. Arbetet har till viss del skett i samverkan 
med övriga kommuner inom Stockholm Nordost. 

→ Arbetet pågår! 

Utvecklande kultur på lika villkor  

Kommunen ska skapa möjligheter för ett växande 
föreningsliv i Vallentuna 

För att möta föreningslivets ökande behov av olika 
anläggningar har fritidsnämnden aktivt verkat för en 
utökning av antalet sporthallar i centrala Vallentuna 
samt tagit fram en utvecklingsplan för Vallentuna IP. 

Fritidsnämnden har beslutat att under 2007 genomföra 
en översyn av ungdomsförningarnas situation, om-
fattande bidrag, avgifter, tillgång till lokaler och 
anläggningar med mera. 

→ Arbetet pågår! 
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Mål från fullmäktige Måluppfyllelse 

Ta tillvara kommunens kulturarv och naturvärden 
som källa till kulturupplevelser och fritidsaktiviteter 

Förutom årlig guidad bussrundtur för nyinflyttade 
anordnades guidade bussturer på nationaldagen.  
En ny aktivitet var Vallentunasjöns dag i maj med 
kultur- och naturaktiviteter för alla åldrar.  
Kulturnämnden lämnande ekonomiskt bidrag till 
arrangemanget och medverkade med utställningar.  
I kulturnämndens monter i ”Framtidens Vallentuna” 
presenterades bl.a. olika besöksmål i Vallentuna. 

→ Arbetet pågår! 

Jämställdhet  

I den kommunala förvaltningen ska vi sträva efter 
jämn könsfördelning samt lika lön för lika utfört 
arbete 

I Jämställdhets- och Mångfaldsplanen – JäMå – ingår ett 
antal åtgärder för att bl.a. vid rekrytering ge ökade 
möjligheter för en jämn könsfördelning.  
Fördelningen följs upp genom personalstatistiken.  
För vidare uppföljning se personalberättelsen. 

→ Arbetet pågår! 

Välskött kommun med engagerade anställda  

Medarbetarenkät för alla anställda ska göras årligen Den årliga medarbetarenkäten i kommunen genomfördes 
under november, med stöd från Personalservice. 

√ Uppfyllt! 

Genom rehabiliteringsåtgärder och förebyggande 
insatser ska vi minska sjukfrånvaron till att vara 
högst 5 procent 

I hela kommunen var den genomsnittliga sjukfrånvaron 
7,7 procent. Vissa förvaltningar uppnådde dock målet. 
Fr. o. m. 2006 finns det en personalresurs motsvarande 
en halvtidstjänst anställd på personalservice i syfte att 
stödja förvaltningarna i deras förebyggande hälso- och 
friskvårdsarbete. 
→ Arbetet pågår! ! Ej uppfyllt! 
 

Med utvecklingsverktyget IiP – Investors in people – 
fokusera på anställdas kompetensutveckling för att 
under perioden uppnå en certifiering av 
verksamheten enligt IiP-standard 

Förvaltningarna har kommit olika långt i IiP-arbetet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och hemvården samt 
Korallens vårdboende är certifierade enheter. 

→ Arbetet pågår! √ Uppfyllt! 
 

Bedriva ett ledarutvecklingsprogram för alla chefer i 
kommunen 

Kommunens gemensamma ledarutvecklingsprogram 
omfattar olika aktiviteter för hitintills ca 150 personer. 

I det individuella ledarutvecklingsprogrammet som 
pågår i 18 månader per grupp har f.n. tre grupper 
startats, omfattande ett sextiotal ledare. Den första  
gruppen avslutade sitt program med diplomutdel-
ning/examinering den 24 november. 

√ Uppfyllt! → Arbetet pågår! 
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Tabell 4 Driftsredovisning 2006, inklusive interna transaktioner, tkr 
 
Nämnd  Kostnader      Intäkter Netto Netto   Budgetavvikelse  

2006 2006 2006 2005 2006 2005
Kommunstyrelse -81 573 25 610 -55 963 -49 995 5 687 3 460
Samhällsbyggnadnämnd -218 881 191 130 -27 752 -27 706 4 498 3 802
Myndighetsnämnd -200 0 -200 -161 -30 -9
Fritidsnämnd -30 186 5 942 -24 244 -23 391 -26 308
Kulturnämnd -12 375 912 -11 463 -10 428 125 108
Barn- och ungdomsnämnd -592 716 533 838 -58 878 -47 151 -1 659 3 685
Skolpeng -429 305 13 050 -416 254 -393 966 -4 454 -966
Utbildningsnämnd -126 402 13 988 -112 414 -104 169 -964 300
Socialnämnd -397 423 106 448 -290 975 -270 658 2 229 -3 057
Summa -1 889 061 890 917 -998 143 -927 625 5 406 7 631

Övriga kostnader 1) och intäkter 2) -53 941 152 588 98 647 28 938 77 647 7 438
Finansförvaltning -2 156 1 020 453 1 018 297 927 696 18 997 396

Summa Totalt -1 945 157 2 063 958 118 801 29 008 102 050 15 464

1) Övriga kostnader             2) Övriga intäkter

Avskrivningar/Nedskrivningar -42 660           Extraordinär intäkt 74 117
Differens kalkylerade/verkliga personalomkostnader 99           Kapitalkostnader 74 518
Ofördelade verksamhetskostnader 137           Realisationsvinst 3 954
Realisationsförlust -69           Summa 152 588
Utbetalda pensioner inklusive löneskatt -11 449
Summa -53 941

 
Figur 4 Nämndernas prognoser för budgetavvikelser 2006 (mnkr) 
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Figuren visar nämndernas prognoser om budgetavvikelse för helåret 2006 vid de olika prognostillfällen som varit under 
året. Staplarna nederst visar prognoserna från februari och de översta staplarna är bokslutet per sista december 
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Tabell 5 Investeringsredovisning 2006, tkr 
 
Nämnd 2006 2005 2004 2003 2006

Budget-
     Netto      Netto      Netto Netto avvikelse

Kommunstyrelse ofördelat 4 068 5 932
Kommunstyrelse 5 098 7 666 5 751 3 857 -1 394
Samhällsbyggnadsnämnd 45 885 18 604 10 187 30 840 29 163
Fritidsnämnd 1 114 942 4 269 1 581 444
Kulturnämnd 166 0 0 30 -6
Barn- och ungdomsnämnd 3 544 4 424 2 197 5 143 456
Utbildningsnämnd 32 592 96 514 1 051
Socialnämnd 615 727 935 1 396 1 658

Summa 60 521 32 956 23 434 43 361 37 305  
 
 
Tabell 6 Större investeringsprojekt 2006, tkr 

Total Bokfört Beräknad / Avvikelse Årets Bokfört Årets 
Projekt Status*) budget tom 2006 slutred. total budget i år budget-
Benämning utgift budget/utg avvikelse

Vägar
Bällstabergsvägen 2 22 836 26 763 26 800 -3 964 -3 323 604 -3 927
Trafikplats Vallentuna** 3 5 000 8 980 9 000 -4 000 -2 416 1 564 -3 980
Stockholmsvägen södra 2 12 500 15 926 12 500 0 9 174 12 600 -3 426
Skördevägen 3 1 500 409 1 500 0 1 248 157 1 091

Skolfastigheter
Bällstabergsskolan, nybyggnad 1 142 000 139 545 139 545 2 455 4 120 1 665 2 455
Gustav Vasaskolan, ombyggnad kök 1 1 900 2 173 2 173 -273 -245 28 -273
Lovisedalsskolan, ändring o tillbyggnad etapp 3 2 17 500 17 853 18 900 -1 400 14 410 14 763 -353
Ekeyskolan, ändring o tillbyggnad F-9 3 44 200 9 379 48 800 -4 600 43 428 8 607 34 821

Vårdfastigheter
Gamla Väsbyvägen 8, ombyggnad 1 1 500 1 516 1 516 -16 -10 6 -16

*) Status
** budgeten kommer att utökas när fullständigt beslut om utformning och finansiering finns

1 = slutredovisade projekt
2 = objektet har tagits i bruk men ej slut-
redovisats
3= pågående projekt
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Personalberättelse
Den gemensamma 
personalpolicyn och 
värdegrunden 
Målet med kommunens gemensamma personal-
policy är att den ska främja verksamheten och bidra 
till utveckling – 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. 

Under året har kommunens ledare – inom ramen 
för ledarutvecklingsprogrammet – formulerat en 
gemensam värdegrund. Begreppen Engagemang, 
Allas lika värde och Utveckling är den värdegrund 
som ska känneteckna kommunens alla verksam-
heter. 

Medarbetarenkäten 
För tredje året i följd har en gemensam medarbetar-
enkät genomförts för alla anställda. Syftet är att ta 
reda på hur medarbetarna upplever sin arbets-
situation och hur de ser på kommunen som arbets-
givare. Resultatet används som ett underlag för 
fortsatt verksamhetsutveckling. 

Enkätens samlade resultat kan tolkas som positivt 
överlag. Arbetstillfredsställelsen är t.ex. fortsatt 
mycket hög och resultatet är förbättrat inom de 
flesta områden, som kunnat jämföras med tidigare 
år. 

Kompetensutvecklingen 
KoVa – Kompetensutveckling i 
Vallentuna  
Förvaltningsgemensam utveckling har genomförts i 
syfte att föra ut kommunens övergripande strategi-
er/idéer och förhållningssätt i hela organisationen. 
Den genomförs också med syftet att effektivt 
använda egna resurser genom samverkan över 
förvaltningsgränserna och för att samordna 
utvecklingsinsatser där externa konsulter 
medverkar. 

Utbildningar inom arbetsmiljöområdet med 
fokusering på rehabilitering, arbetsmiljö, drog-
problem och friskvård har genomförts. 
Utbildningar inom områdena för ekonomi- och 
personalredovisningssystem, IT och statistik har 
också genomförts. Områden som lönesättning, 

arbetsrätt och avtal, rekrytering och pensions-
information har ingått i utbudet.  

Kurser i prioriteringsteknik, mångfald, arkivfrågor 
och ett tredagars utvecklingsprogram för intern-
konsulter/specialister har också arrangerats. 
 

 

 
Omröstning vid ledarskapsutvecklingsdagen i Bällsta-
bergsskolans multihall den 11 november 2006   
                                                                                                                          Foto: Sonia Blom 
 

Ledarutvecklingen – LUP 
Inom ramen för kommunens ledarutvecklings-
program (LUP) har ett antal aktiviteter arrangerats 
under året. 

Den första gruppen som startade det 1½-åriga 
individuella utvecklingsprogrammet hösten 2005 
avslutade sitt program med examinering i novem-
ber och deltagarna kan nu titulera sig 'Diplomerad 
Vallentunaledare'. En andra grupp om 20 personer 
startade programmet under våren och grupp 
nummer tre startade hösten 2006. Sammanlagt har 
därmed 60 personer deltagit eller deltar i 
kommunens individuella ledarutvecklingsprogram. 

Dessutom har två heldagar riktade till kommunens 
samtliga kulturbärande ledare (närmare 150 
personer) anordnats på Bällstabergsskolan under 
året, ett tillfälle i februari och ett i september.  
Vid dessa dagar har bland annat en kommun-
gemensam värdegrund processats fram, i syfte att 
implementeras inom alla verksamheter med start 
2006. Inom ramen för LUP startades också under 
året ett arbete med att ta fram en gemensam modell 
för projektarbete i kommunen. 

Kvalitetsarbetet 
Ett fortsatt utvecklingsarbete med hjälp av metoden 
Investors in People (IiP) - där kompetensutveckling 
stödjer verksamhetens syfte och mål - har pågått 
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under året. Samhällsbyggnadsförvaltningen samt 
Korallens Vårdboende och Hemvården inom 
Socialförvaltningen har IiP-certifierats.  
Ett kommungemensamt nätverk fungerar som stöd  
i detta arbete genom kunskapsspridning och 
erfarenhetsutbyte. 

Arbetsmiljön 
I kommunens arbetsmiljöplan AM 2006 har 
Personalens utveckling prioriterats. Stor vikt har 
därför lagts på aktiviteter inom detta område.  
Inom ramen för kvalitetsarbetet med stöd av IiP - 
Investors in People - och kommunens interna 
kompetensutveckling - KoVa - har utvecklings-
frågorna lyfts fram.  

I arbetsmiljöplanen har också området Rehabilite-
ring/arbetsanpassning prioriterats. Arbetet inom 
rehabiliteringsområdet har bedrivits intensivt på 
både kommun- och förvaltningsnivå.  

Medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön har 
kartlagts genom medarbetarenkäten.  

En uppgift för den partsammansatta övergripande 
samverkansgruppen (ÖS) är att vara kommunens 
centrala arbetsmiljökommitté. Gruppen har under 
året följt verksamheternas arbetsmiljöarbete. ÖS 
har sammanställt arbetsmiljöläget för hela kommu-
nen när det gäller åtgärder och arbetsskador/tillbud. 
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Hälsoläget 
Rehabilitering – sjukfrånvaro 
Också under 2006 har arbetet med rehabiliterings-
frågorna prioriterats. Avtalet med Försäkrings-
kassan har fortsatt att gälla. Kommunen har haft ett 
gott samarbete med Försäkringskassan i bl.a. frågor 
som rör den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för 
kommunens medarbetare. 

Under hösten avskaffades arbetsgivarnas med-
finansiering för en del av kostnaderna för sjuk-
penningen. Kommunen har t.o.m. oktober betalat 
15 procent av kostnaden för sjukpenningen för 
heltidssjukskrivna medarbetare, som inte omfattats 
av någon form av arbetsrehabiliterande insats.  

Kostnaden för all sjuklön var 2006 knappt 5,4 mkr. 
Dessutom betalade kommunen drygt 1 mkr i 
särskild sjukförsäkringsavgift. Som kompensation 
minskades arbetsgivaravgiften med 0.24 procent 
eller knappt 1 mkr. Den sammanlagda kostnaden 
för sjuklön och medfinansieringsavgift var drygt 
5,5 mnkr, jämfört med 5,3 mnkr för 2005. 

 

Figur 5 Andelen sjukdagar 60 dagar eller fler 
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Andelen sjukdagar 60 dagar eller fler (långtids-
sjuka) var 2006 65,2 procent av den totala sjuk-
frånvaron, jämfört med 66,3 procent 2005. 

36 procent av kommunens månadsanställda hade 
ingen sjukfrånvaro alls under 2006. 

 

Tabell 7 Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden* per 
åldersgrupp 
Åldersgrupp 2006 2005 2004

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

Totalt för 30-49 år 7,7 7,8 8,3 

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

Totalt för samtliga grupper 7,7 7,7 9,3 

 

Tabell 8 Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden per 
kön 
Kön 2006 2005 2004 

Kvinnor 8,7 8,5 10,1 

Män 4,4 5,0 6,6 

Totalt 7,7 7,7 9,3 

 

                                                      
* tillgänglig ordinarie arbetstid = den ordinarie arbetstiden 
enligt avtal, med hänsyn tagen till frånvaro utan lön, t.ex. 
tjänstledighet för annat arbete, vård av barn eller övrig 
frånvaro utan lön. 
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VallentunaRuset är en av de aktiviteter, som kommunens 
friskvårdgrupp i många år arrangerat tillsammans med 
Kommunanställdas Sportklubb (KSK).     Foto: Christer Sjöborg 

 

Friskvården 
Friskvårdsaktiviteter för anställda har använts som 
ett av flera sätt att minska sjukfrånvaron. 

Från januari 2006 arbetar en personalkonsult 
centralt i kommunen på halvtid med särskilt fokus 
på friskvård och förebyggande insatser. Under året 
har ambitionen varit att nå medarbetare, som 
vanligtvis inte är aktiva ”friskvårdare”. 

Vid en stickprovsundersökning under hösten sa sig 
38 procent av deltagarna i friskvårdsprogrammets 
kostnadsfria aktiviteter tillhöra gruppen ”ej redan 
aktiva” vilket visar att kommunen delvis har nått 
nya målgrupper. Enligt medarbetarenkäten nyttjade 
cirka 21 procent av de anställda en eller flera av 
friskvårdsaktiviteterna som erbjöds under året. 

Arbetsgivaren erbjuder utöver de kostnadsfria 
aktiviteterna i det gemensamma friskvårds-
programmet också ett friskvårdbidrag med upp till 
1.200 kr/år alternativt en timmes friskvård per 
vecka på arbetstid. Antalet medarbetare som har 
nyttjat friskvårdsbidraget har ökat från 202 
personer 2005 till 371 personer 2006. 
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Enligt medarbetarenkäten har 34 procent nyttjat 
något av de alternativ arbetsgivaren erbjuder. 

Jämställdheten och mångfalden 
I kommunens Plan för jämställdhet och mångfald – 
JäMå 2006 – anges mål och åtaganden för 
jämställdhets- och mångfaldsarbetet. 

En kartläggning av lönerna enligt jämställdhets-
lagens krav har genomförts. Med kartläggningen 
som underlag har en Handlingsplan 2007-09 för 
jämställda löner antagits. Åtgärder enligt 
åtagandena i handlingsplanen för 2006 har 
genomförts under året. 

För att undvika diskriminering vid anställning av 
nya medarbetare har beslutsfattare under året upp-
märksammats på vikten av att tänka på jämställdhet 
och mångfald i hela rekryteringsprocessen.  
En föreläsning på temat har också arrangerats inom 
ramen för den förvaltningsgemensamma 
kompetensutvecklingen – KoVa. 

Kommunen har också under året deltagit i projektet 
Jämställt Vägval som drivs av Länsstyrelsen i 
Stockholms län i samarbete med länets kommuner 
och delfinansieras genom EU- medel från växtkraft 
Mål 3. Inom ramen för projektet har skolledare från 
kommunen deltagit i en utbildning med syfte att ta 
fram en plan för skolans pedagogiska 
jämställdhetsarbete. 

Kommunens har också varit representerad i 
Länsstyrelsens regionala nätverk för mångfald och 
för jämställdhet. 

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 året har 34 anställda gått i pension jämfört 
med 31 under 2005. 29 procent av dem som gick i 
pension var 65 år. 56 procent var yngre än 65 år 
och 15 procent var över 65 år. 

Under 2006 var de totala kostnaderna för utbetalda 
pensioner inklusive individuell del 28,3 mkr 
inklusive särskild löneskatt.  

 

Tabell 9 Kostnader för utbetalda pensioner mnkr 
2006 2005 2004 

28,3 27,8 25,6 

 

 

Medarbetarna 
Kommunen hade den 31 december 2006, 1 390 
tillsvidareanställda eller omräknat till årsarbetare  
1 277. Vid samma tid 2005 var antalet tillsvidare-
anställda 1 378 eller räknat i årsarbetare 1 268. 

Den genomsnittliga anställningstiden 2006 var 12 
år. 
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Tabell 10 Vissa yrkesgrupper 2006 
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De största 
yrkesgrupperna 

Antal Andel 

  Kv Män 

Lärare, grundskola, 
gymnasium 

342 83 17 

Barnskötare 114 92 8 

Omvårdnadsassistent
er 

87 98 2 

Förskollärare 73 99 1 

Habiliteringsassisten
ter 

96 87 13 

Elevassistenter 61 79 21 

Skolmåltids-
/Ekonomibiträden 

45 100 0 

 

Tabell 11 Årsarbetare och antal 
tillsvidareanställda 
Förvaltning Årsarb Antal 

 -06 -05 -06 -05 

Kommunlednings-
kontoret 

41 45 43 47

Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

90 91 94 95

Fritidsförvaltningen 22 23 24 24

Kulturförvaltningen 14 14 18 17

Barn- och ungdoms-
förvaltningen  

806 797 865 852

Socialförvaltningen 303 293 346 342

Summa 1276 1263 1390 1377

 

Tabell 12 Fördelning tillsvidareanställda kvinnor 
och män 
Kön Heltid Deltid 

Kvinnor 56 27 

Män 15 2 

Samtliga 71 29 

 

Jämfört med 2005 har ingen förändring skett i 
denna fördelning. 

 

Tabell 13 Personalomsättning 
2006 2005 2004 2003 

11,6 10,3 12,9 11,3

 

Personalomsättningen har ökat från 10,3 procent till 
11,6 procent mellan 2005 och 2006, d.v.s. från 138 
till 160 externa avgångar, inklusive pensions-
avgångar. 

I takt med att pensionsavgångarna blir fler per år 
kommer också behovet av nyrekryteringar att öka 
främst inom skolan, förskoleverksamheten och den 
sociala omvårdnaden. 

Åldersstrukturen 
Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidare-
anställda 2006 var 47 år, d v s oförändrad i jäm-
förelse med 2005. Andelen anställda i samtliga 
åldersgrupper är oförändrad i jämförelse med 2005. 

 

Figur 6 Personalens åldersstruktur 
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Personalkostnaderna 
Under 2006 har 531 mnkr utbetalats i löner  
inklusive personalomkostnadspålägg.  
Motsvarande siffra för 2005 var 495 mnkr. 

Löneöversyn har genomförts under året och 
inneburit en genomsnittlig löneökning på 2,5 
procent. I löneöversynen gjordes extra satsningar 
på förskollärare, fritidsledare, chefer och 
specialister. 
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Tabell 14 Medellön tillsvidareanställda och vissa 
yrkesgrupper 
 2006 2005 2004 

 21

Män 23 379 23 450 23 038 

Kvinnor 22 192 21 468 20 708 

Totalt 22 391 21 805 21 105 

Lärare, 
grund / 
gymn. 

25 060 24 499 24 101 

Barnskötare 18 216 17 595 17 102 

Omvårdn.ass 18 059 17 578 17 019 

Förskollärar
e 

22 072 21 232 20 562 

Habiliterings
ass 

18 334 17 929 17 176 

Elevassistent
er 

17 759 17 054 16 656 

Skolmåltids-
/ekonomibitr 

16 781 16 200 15 739 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            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. 
Koncernens redovisning återfinns i särskilda 
kolumner i kommunens resultat- och balans-
räkning. 

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. 
 

Tabell 15 Nyckeltal AB Össebyhus 
Fakta (tkr) 2006 2005 

Omsättning  9 352 9 097 

Rörelseresultat 1 195 1 306 

Årets vinst 469 769 

Balansomslutning 29 389 28 311 

 
Redovisningsprinciper koncernen 
Den sammanställda redovisningen utgör ett 
sammandrag av balans- och resultaträkningar för 
kommunen och AB Össebyhus. För resultat och 
ekonomisk ställning för AB Össebyhus per 2006-
12-31 hänvisas till bolagets egen årsredovisning. 

 

Den sammanställda redovisningen har upprättats 
enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att vid 
förvärvstillfället 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 
uppskjuten skatt som en avsättning. 

Kommunens övriga engagemang 
Utöver AB Össebyhus har kommunen även 
ekonomiska engagemang i andra bolag och 
förbund. Vallentuna Förvaltnings AB, som är 
helägt av kommunen, bedriver för närvarande  
ingen verksamhet. 
 

Tabell 16 Kommunens andelsägda bolag och 
förbund 
 Andel i 

procent 

Södra Roslagens 
brandförsvarsförbund 

16,4

Elverket Vallentuna AB 10,6

Roslagsvatten AB 10,1

Söderhalls Renhållnings AB 5,0

Käppalaförbundet 4,6

Norrvatten 2,9

AB Vårljus 0,6

Vallentunavatten AB 0,1
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Resultaträkning 
 
Belopp i mnkr Not Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen
                               2006 2005 2006 2005
Verksamhetens intäkter 1 237,3 230,2 228,1 221,3
Verksamhetens kostnader                     2 -1 166,5 -1 081,4 -1 159,1 -1074,3
Avskrivningar/nedskrivningar                 3 -43,2 -46,2 -42,7 -45,7

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -972,4 -897,4 -973,6 -898,7

Skatteintäkter 4 894,7 839,9 894,7 839,9
Generella statsbidrag och utjämning 5 120,8 89,7 120,8 89,7
Finansiella intäkter          6 5,0 2,8 5,0 2,8
Finansiella kostnader 7 -2,6 -5,1 -2,2 -4,7

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 45,5 30,0 44,7 29,0

Extraordinära intäkter 8 74,1 74,1
Skattekostnader -0,3 -0,2

ÅRETS RESULTAT 119,3 29,8 118,8 29,0
(förändring av eget kapital)

Avgår: realisationsvinster 1 4,0 5,8 4,0 5,8
Tillägg: realisationsförluster 1 -0,1 -0,1
Avgår: extraordniära intäkter 8 74,1 74,1

ÅRETS RESULTAT ENLIGT BALANSKRAVET 41,3 23,9 40,8 23,2  
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Finansieringsanalys 
 

Belopp i mnkr Not Kommunen Kommunen
2006 2005

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 118,8 29,0
Justering för av- och nedskrivningar 42,7 45,7
Justering för gjorda avsättningar 9 6,2 5,4
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 10 -78,1 -5,8
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 89,6 74,2

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar -23,0 12,6
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga placeringar -50,0
Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploateringsfastigheter 42,6 -17,9
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder -36,1 -95,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 23,1 -26,3

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar -61,4 -33,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 142,4 4,8
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 2,3 3,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten 83,2 -24,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering av långfristig skuld -70,0
Minskning av långfristiga fordringar 0,2 0,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -69,8 0,1

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början 58,7 109,0
Likvida medel vid årets slut 95,2 58,7
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 36,5 -50,3  
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Balansräkning 
 
Belopp i mnkr  Not Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen

2006 2005 2006 2005
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
a) Mark,byggnader och tekniska anläggningar 1 610,2 655,5 584,1 629,9
b) Maskiner och inventarier 2 32,3 33,8 32,3 33,8
Finansiella anläggningstillgångar
a) Värdepapper,andelar och bostadsrätter 3 7,2 7,7 7,7 8,1
b) Långfristiga fordringar 4 0,7 0,9 0,7 0,9
Summa anläggningstillgångar 650,3 697,8 624,8 672,7

Omsättningtillgångar
Exploateringsfastigheter 5 -13,3 29,3 -13,3 29,3
Fordringar
a) Statsbidragsfordringar 6 1,6 2,2 1,6 2,2
b) Övriga kortfristiga fordringar 7 64,3 40,6 62,1 38,6
Kortfristiga placeringar 50,0 50,0
Kassa och bank 8 96,3 59,4 95,2 58,7
Summa omsättningtillgångar 199,0 131,5 195,7 128,8

SUMMA TILLGÅNGAR 849,3 829,3 820,4 801,5

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 9 669,3 550,0 660,0 541,2
därav årets resultat 119,3 29,8 118,8 29,0

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 10 37,1 30,9 37,1 30,9
Uppskjuten skatteskuld 0,5 0,5
Summa avsättningar 37,6 31,4 37,1 30,9

Skulder
Långfristiga skulder 11 16,3 86,7 70,0
Kortfristiga skulder 12 126,1 161,3 123,3 159,4
Summa skulder 142,4 247,9 123,3 229,4

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 849,3 829,3 820,4 801,5
SKULDER

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter 20,6 20,6
Ansvarsförbindelser
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
   bland skulderna eller avsättningarna 435,2 399,6 435,2 399,6
b) Övriga ansvarsförbindelser 13 157,3 136,1 157,3 136,1  
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Noter resultaträkning och finansieringsanalys 
Belopp i mnkr 2006 2005 2006 2005

Not 1 Verksamhetens intäkter Not 5 Generella statsbidrag och 
Enligt driftredovisningen 894,9 851,1 utjämning
Justeringsposter: Inkomstutjämning 70,8 58,6
Skolpeng -428,3 -414,7 Kostnadsutjämning 23,2 20,1
Internhyror -116,7 -111,6 LSS-utjämning 14,9 4,6
Övriga interna poster -121,8 -103,6 Regleringsavgift -0,5 -6,0
Summa 228,1 221,3 Generellt sysselsättningsstöd 12,3 12,3

Summa 120,8 89,7
Avgifter och ersättningar 97,2 91,3
Hyror och arrenden 52,5 56,8 Not 6 Finansiella intäkter
Övriga intäkter 74,4 67,4 Räntor på utlämnade lån 0,0 0,1
Jämförelsestörande post: Reavinst 4,0 5,8 Räntor på bankmedel 2,1 0,9
Summa 228,1 221,3 Räntebidrag 0,3 0,3

Aktieutdelning 1,2 1,0
Not 2 Verksamhetens kostnader Internränta 1,3 0,5
Enligt driftredovisningen 1 900,3 1 784,0 Övriga finansiella intäkter 0,1 0,1
Justeringsposter: Summa 5,0 2,8
Skolpeng -428,3 -414,7
Kapitalkostnader -74,5 -79,9 Not 7 Finansiella kostnader
Internhyror -116,7 -111,6 Räntor anläggningslån 0,9 2,3
Övriga interna poster -121,8 -103,6 Räntor kortfristiga lån 0,0 1,2
Summa 1 159,1 1 074,3 Ränta pensionsskuld 1,2 1,2

Övriga finansiella kostnader 0,0 0,0
Lönekostnader 531,0 494,8 Summa 2,2 4,7
Entreprenader 424,1 393,6
Övriga kostnader 204,0 185,9 Not 8 Extraordinära intäkter
Jämförelsestörande post: Reaförlust 0,1 Realisationsvinst från försäljningen 
Summa 1 159,1 1 074,3 av centrumfastigheterna 74,1

Försäljningen är genomförd men
Not 3 Avskrivningar/nedskrivningar 42,7 45,7 beslutet är överklagat och under 
Enligt plan: behandling hos Länsrätten.
Fastigheter och anläggningar 30,9 32,0
Inventarier och transportmedel 11,7 11,4 Not 9 Justering för gjorda 
Summa 42,7 43,5 avsättningar
Utöver plan: Årets intjänade pensioner 8,5 5,4
Inventarier 2,1 Personalförstärkning skola, fritidshem -2,3
Utlämnade lån 0,1 Summa 6,2 5,4
Summa 0,0 2,2

Not 10 Justering för övriga ej 
Not 4 Skatteintäkter likviditetspåverkande poster
Preliminär kommunalskatt 883,1 849,7 Realisationsvinst:
Mellankommunal utjämning 0,1 mark, byggnader, tekniska anläggn. 2,6
Slutavräkning 2004, justering 0,0 -0,8 centrumfastigheter 74,1
Slutavräkning 2005, justering 5,6 -9,1 Lilla Garn 4:1 (Lägerskolan) 1,3
Slutavräkning 2006, prognos 5,9 Vallentuna-Veda 1:7 0,8
Summa 894,7 839,9 bostadsrätter (7st) 1,9 3,2

Realisationsförlust: 
bostadsrätter (1st) -0,1
Internränta 1,3
Ränta pensionsskuld -1,2
Summa 78,1 5,8  
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Noter balansräkning 
Belopp i mnkr 2006 2005 2006 2005

Not 1 Mark, byggnader o tekniska anl. 946,7 1016,5 Not 2 Maskiner och inventarier
          Ack. avskr.mark, byggn, tekn.anl. -362,6 -386,6 Ingående anskaffningsvärde 113,6 103,4

584,1 629,9 Just.ing.anskaffningsv.(fordon) 1,0
Verksamhetsfastigheter Årets investering 10,2 11,9
Ingående anskaffningsvärde 795,6 626,7 Årets försäljning
Justering ingående anskaffningsvärde 158,5 Årets utrangeringar, anskaffningsv. -0,6 -2,7
Årets investering 20,3 10,4 UB anskaffningsvärde 123,2 113,6
Årets försäljning, anskaffningsvärde -0,2 IB ackumulerade avskrivningar -79,8 -68,0
IB ackumulerade avskrivningar -318,0 -133,5 Just.ing.IB ack. avskr. (fordon) -1,0
Justering ingående IB ack. avskrivningar -158,5 Årets avskrivningar -11,7 -11,4
Årets försäljning, ack. avskrivningar 0,2 Årets utrangeringar, ack. avskr. 0,6 0,6
Årets avskrivningar -26,4 -26,1 UB ackumulerade avskrivningar -90,9 -79,8
UB ackumulerade avskrivningar -344,3 -318,0 Summa 32,3 33,8
Summa 471,4 477,6

Not 3 Värdepapper, andelar och
Publika fastigheter bostadsrätter
Ingående anskaffningsvärde 61,4 60,6 Aktier och andelar 2,1 2,1
Justering ingående anskaffningsvärde 0,5 Bostadsrätter 5,6 6,1
Årets investering 3,9 0,3 Summa 7,7 8,1
Årets försäljning, anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar -10,7 -8,2 Not 4 Långfristiga fordringar
Justering ingående IB ack. avskrivningar -0,5 E.ON Värme Vallentuna AB 0,6 0,8
Årets avskrivningar -2,0 -2,0 Övrig långfristig utlåning 0,0 0,0
UB ackumulerade avskrivningar -12,7 -10,7 Summa 0,7 0,9
Summa 52,6 50,7

Not 5 Exploateringsfastigheter
Fastigheter annan verksamhet Arbetsområden under exploatering 8,3 31,7
Ingående anskaffningsvärde 126,7 92,5 Bostadsmark under exploatering -21,6 -2,4
Justering ingående anskaffningsvärde 33,5 Summa -13,3 29,3
Årets investering 4,2 0,7
Årets försäljning, anskaffningsvärde -120,6 Not 6 Statsbidragsfordringar
IB ackumulerade avskrivningar -57,8 -20,3 Särskilt bidrag (moms) 1,6 1,5
Justering ingående IB ack. avskrivningar -33,5 Bidrag drogsamordnartjänst 0,1
Årets försäljning, ack.avskrivningar 54,7 Bidrag Komvux 0,6
Årets avskrivningar -2,5 -4,0 Summa 1,6 2,2
UB ackumulerade avskrivningar -5,6 -57,8
Summa 4,8 68,9 Not 7 Övriga kortfristiga fordringar

Kundfordringar 31,7 12,3
Markreserv Interimsfordringar 26,2 21,0
Ingående anskaffningsvärde 17,5 19,7 Ingående moms 2,5 2,7
Årets investering 0,9 Övrigt 1,8 2,6
Årets försäljning, anskaffningsvärde -0,3 -2,2 Summa 62,1 38,6
IB ackumulerade avskrivningar -0,1 -0,1
Årets avskrivningar 0,1 Not 8 Kassa och bank
UB ackumulerade avskrivningar 0,0 -0,1 Kassa 0,1 0,1
Summa 18,1 17,4 Bank 1,9 1,6

Plusgiro 93,2 57,0
Summa 95,2 58,7

Pågående investeringar 37,3 15,3  
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Not 9 Eget kapital Not 13 Övriga ansvarsförbindelser
Ingående eget kapital 541,2 512,2 Borgensåtaganden
Årets resultat 118,8 29,0 Käppalaförbundet* 51,7 50,8
därav extraordinära intäkter 74,1 Vallentuna vatten AB 87,0 70,0
därav reservering att användas till 6,9 9,9 Roslagsvatten AB 3,0
nämndernas samlade över-/underskott Föreningar 11,7 10,8
i enlighet med Vallentuna kommuns Förlustansvar för egna hem 4,0 4,5
principer för ekonomistyrning Summa 157,3 136,1
Summa 660,0 541,2

*Beloppet i årsredovisningen 2005
I koncernen ingår obeskattade reserver (2,9 mnkr) var för lågt då borgens-
med 72% i eget kapital. åtagandet endast var beräknat på 

checkkrediten och inte på hela
Not 10 Avsättningar långfristiga skulden.
Personalförstärkning skola, fritidshem 2,3
Avsättningar för pensioner 29,9 23,0 Tilläggsupplysning: Operationell 
Avsättning för särskild löneskatt 7,2 5,6 leasing
Summa 37,1 30,9 Erlagda leasingavgifter för:

maskiner 0,3 2,5
Not 11 Långfristiga skulder fordon 0,7
Nordea Hypotek AB 70,0 lokaler** 17,1 13,2
Summa 0,0 70,0 Summa 17,4 16,4

Not 12 Kortfristiga skulder Prognos leasingavgifter:
Kortfristig upplåning 20,0 inom ett år 21,5 20,3
Semesterlön, övertid 34,3 32,1 senare än ett år men inom fem år 62,6 42,9
Leverantörsskulder 23,3 33,7 senare än fem år 376,6
Interimsskulder 33,4 43,3  
Pensionskostnader (individuell del) 18,2 17,4 **Leasingavgifterna för lokaler var
Övrigt 14,2 12,9 felräknade i bokslutet 2005 (18,7 mnkr
Summa 123,3 159,4 istället för 13,2 mnkr)  

 
 
 

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 2006 genomfördes 
skanning av fakturor även på skolorna och därmed 
uppfylls lagkravet om ankomstregistrering på alla 
enheter. Kommunen har inte gjort en fullständig 
dokumentation av redovisningssystemet. 

Anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden 
(utgifter minus eventuella investeringsbidrag) och 
avskrivningar bruttoredovisas i balansräkningen. 
Detta är en förändrad redovisningsprincip sedan 
2005 och följer RKR:s rekommendation. 
Balansräkningen har tidigare innehållit restvärden 
för anläggningstillgångar anskaffade innan 
anläggningsregistret togs i anspråk. Under 2005 
justerades både ingående anskaffningsvärden och 
ackumulerade avskrivningar i nivå med anlägg-
ningsregistret med undantag av inventarier.  
För dessa kommer en justering att göras under 2007 

efter att en inventering och eventuella utrangeringar 
gjorts. 

Avskrivning av anläggningstillgångar sker i huvud-
sak enligt Kommunförbundets rekommendationer. 
Avskrivningarna påbörjas en månad efter att 
anläggningen tagits i bruk. 

Exploateringsfastigheter redovisas under 
omsättningstillgångarna.  

Hyres-/leasingavtal redovisas som en tilläggs-
upplysning i balansräkningen och följer för 2006 
den omarbetade rekommendationen 13.1 från RKR. 
Det innebär att endast avtal med en avtalstid som 
överstiger tre år redovisas. 2005 uppgavs alla 
leasingavtal oavsett avtalstid. Vallentuna kommun 
innehar endast operationella leasingavtal. 

Kommunalskatteintäkterna periodiseras i enlighet 
med RKR:s rekommendation. Detta innebär att 
kommunen har följt Ekonomistyrningsverkets 
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prognos och bokfört den definitiva slutavräkningen 
för 2005 och en preliminär slutavräkning för 2006. 

Pensioner intjänade från och med 1998 redovisas 
som avsättning i balansräkningen. Den del av 
pensioner till personalen som hänförs till det 
individuella valet har redovisats som kortfristig 
skuld i balansräkningen. Pensioner intjänade före 
1998 redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet 
med KRL.  

Semesterlöneskulden, det vill säga skulden till 
personalen för sparade semesterdagar och 
okompenserad övertid, redovisas som kortfristig 
skuld. 
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Scannad och något förminskad revisionsberättelse, sidan 1(2) 
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Scannad och något förminskad revisionsberättelse, sidan 2(2) 

 
 



VALLENTUNA KOMMUN   Verksamhetsberättelse 2006 
 

Kommunstyrelsen 
 

Ordförande: Örjan Lid (m) (Sten-Åke Adlivankin 
t o m okt 2006) 

Bruttokostnad*: 81 572 tkr

Antal ledamöter: 11 Nettokostnad tkr: 55 963 tkr

Förvaltningschef: Tf Dag Tingsgård Budgetavvikelse tkr 2006** 2 690 tkr

Antal årsarbetare: 41 Budgetavvikelse tkr 2005 3 656 tkr
*   Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner 
** Avvikelse 2006 är exklusive anslaget för oförutsett på 2 997 tkr 
 

Andel av samtliga nämnders 
bruttokostnad

5,9%

Andel av samtliga nämnders 
nettokostnad

5,4%

 
Andel av nämndernas nettokostnad, 5,4% år 2005; 5,1% år 2004 

 

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 bostads-
politik samt en god livsmiljö i kommunen 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 ska 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. 

Årets händelser 
• Kommunens fyra stora fastigheter i centrum 

såldes i juli och drivs nu i privat regi för att 
främja centrumutvecklingen 

• 5–7 maj anordnades mässan ”Framtid Vallen-
tuna” vid Vallentuna idrottsplats. En stor mässa 
som samlade företag, föreningsliv, kommun, 
kultur och fritid och lockade många utställare 
och besökare 

• En gemensam värdegrund för hela kommun-
organisationen har formulerats och börjat 
förankras. Engagemang, allas lika värde och 
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utveckling är begrepp som ska leda 
organisationen framåt 

• Bostadsområdet Nyby i västra Vallentuna tätort 
invigdes. När området är färdigställt omfattar 
det drygt 200 småhus. 

• Val har hållits till såväl kommunfullmäktige 
som vad gäller invånarnas åsikt om trängsel-
skatten i Stockholms stad. I fullmäktige stärkte 
de borgerliga sin majoritet med moderaterna i 
spetsen. En majoritet av invånarna var negativa 
till införande av trängselskatt.  

Verksamhetsförändringar 
Inga större ändringar av organisation eller 
verksamhet har skett under året.  

Framtiden 
Vallentuna kommun har under mandatperioden 
varit en av Sveriges snabbast växande kommuner 
(c:a 500 invånare per år) och enligt planer och 
prognoser ökar befolkningen i ytterligare ökad takt 
från 2008.  

Vallentuna ska fortsätta vara en av de mest 
attraktiva kommunerna att flytta till och att driva 
verksamhet i. Tillväxten är positiv för kommunen 
på många sätt. Vi arbetar för och räknar med att få 
ett betydligt större utbud av butiker och andra 
företag som ger oss en bättre service och kommer 
på sätt få en större möjlighet att handla och arbeta 
på hemmaplan. 

 

Ekonomin i Sveriges kommuner, tillika i 
Vallentuna, var under de första åren av 2000-talet 
mycket ansträngd. Det klara trendbrott som skett 
från och med 2004/2005, genom stor kostnads-
medvetenhet, ökade skatteintäkter, samt en god 
ekonomisk utveckling i stort, gör att vi nu har 
stabila förutsättningar att bedriva verksamheten i 
kommunen under den närmsta planperioden.  

Kommunens höga tillväxttakt innebär givetvis 
också ökande driftskostnader samt ökade utgifter i 
form av investeringar, bl. a. i nya skolor eller 
ombyggnad av befintliga. En allt större befolkning 
efterfrågar även goda och varierade möjligheter vad 
gäller kultur- och fritidsmöjligheter. Ett ytterligare 
exempel på större investering är den planfria 
korsningen i centrum som funnits med i länstrafik-
planen sedan 2003 och har planerad byggstart mot 
slutet av 2008. 

Vi står också inför en fortsatt satsning och utveck-
ling av IT-baserade tjänster till våra invånare. 
Denna utveckling pågår redan men samlas och får 
ökat fokus fr. o. m. 2007 inom projektet ”24-tim-
marskommunen”. Även kommunens allmänna 
information, kommunikation och marknadsföring 
behöver ses över och utvecklas för framtiden. 

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

 

 

Uppföljning av mål och uppdrag 
 

Vallentunabornas ekonomi 
och välfärd 

Kommungemensamma mål  
• Kommunens målsättning är att ha en låg 

kommunalskatt och en god balans mellan 
skatter och avgifter. 

√ Uppfyllt! → Arbetet pågår! 

Mått Mål Utfall  

Skattesats 
2006 

< 20 plats 
i landet? 

 
13 

 

Jämförelse Lägst  Högst 

Kommun Solna Vallentuna Dals-Ed 

% 17,58 19,18 23,79 

 

Kommunens mål om låg skatt är uppfyllt 
under 2006. Balansen mellan skatte- och 
avgiftsfinansiering ska enligt uppdrag (se 
nedan) utredas under planperioden. 
Utredningen ska påbörjas under 2007.  
I väntan på den planeras inga väsentliga 
förändringar av kommunens avgiftsnivåer. 

• Kommunen ska ha en planberedskap för 
att kunna erbjuda mark för såväl nya 
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företagsetableringar som för befintliga 
företags behov. 

→ Arbetet pågår! 

Detaljplanförslag är framtaget för arbetsom-
rådet  Okvista 4 och är tillgängligt för samråd 
fram till 9 mars 2007. Markförsäljning i Fågel-
sången pågår, ungefär hälften av marken är 
såld.  

Uppdrag från fullmäktige 
• Kommunstyrelsen ska genomlysa de 

kommunala tjänsternas finansiering, både 
avgifts- och skattefinansierade samt föreslå 
en policy för framtida finansiering.  

! Ej uppfyllt! 

Uppdraget påbörjas under 2007. 

Kommunstyrelsens egna mål 
• Kommunen ska arbeta för att attrahera 

nya företag att etablera sig i kommunen. 

√ Uppfyllt! → Arbetet pågår! 

Antal nystartade företag under 2006 var 153. 
Nettoökningen (nystartade -nedlagda) ligger 
på 63 företag. 
Mässan ”Framtid Vallentuna” genomfördes i 
maj. Kommunen klättrade kraftigt på Svenskt 
Näringslivs rankinglista som mäter företags-
klimatet i respektive kommun, från 103 till 
33:e plats. Vallentuna har även anslutit sig till 
Stockholm Business Alliance (ett samverkans-
projekt för att marknadsföra hela Stockholms-
regionen) 
 

• Kommunstyrelsen ska se till att förbättra 
styrning och uppföljning av kommunens 
verksamhet samt bygga in en naturlig vilja 
till ständiga förbättringar i verksamheten  

→ Arbetet pågår! (delvis) √ Uppfyllt! 

En ny modell för kommunplan antogs 2005 
och är i bruk från och med plan-perioden 
2006–2008. Även VaSaRu-modellen för upp-
följning av ekonomi och verksamhet är 
omgjord och implementerad för samtliga 
nämnder för att skapa ökad tydlighet i 
uppföljningen av uppsatta mål. Vi har även 
tagit ett rapport-/beslutsstöds-system i bruk 

som heter Qlikview. Programmet är upp-
kopplat mot ekonomi-systemet och ska 
framöver även kunna användas mot olika 
verksamhets-system i övrigt. Kommun-
styrelsen och de flesta övriga förvaltningarna 
arbetar även för att leva upp till standarden för 
IiP – Investors in people för att säkerställa en 
väl förankrad verksamhetsstyrning och ut-
veckling av medarbetarna. Till årsskiftet 
2006/2007 har kontoplanen bytts ut till en 
kommunstandardiserad modell för att förbättra 
och förenkla den ekonomiska redovisningen. 

Starkt medborgarinflytande – 
stor valfrihet 
Kommungemensamma mål  

• Skapa forum för det offentliga samtalet. 

→ Arbetet pågår! 

I e-tjänstprojektet (se nedan) studeras bl. a. 
olika möjligheter till interaktion mellan 
medborgare/förvaltning/politiker. 

• Utforma kvalitetsgarantier för kommunala 
tjänster under 2006. 

! Ej uppfyllt! 

Inget konkret arbete för detta har påbörjats.  

Uppdrag från fullmäktige 
• Kommunstyrelsen ska i samverkan med 

övriga nämnder intensifiera arbetet med att 
fullt ut bli en ”24-timmarskommun”.  

→ Arbetet pågår! 

En formell förstudie förankrad hos Kommun-
styrelsen skulle genomföras under hösten/vin-
tern 2006 för att komma fram till ett preciserat 
beslutsunderlag för ett genomförandeprojekt. 
Förstudien har av personalbristskäl blivit för-
senad men kommer att genomföras under 
våren 2007. På uppdrag från kommunens 
ledningsgrupp har ett projekt kallat e-tjänster i 
Vallentuna kartlagt kommunens nuvarande 
situation vilket utgör ett underlag för för-
studien som ska ledas av extern konsult. 

• Kommunstyrelsen ska se till att genomföra 
en attitydundersökning bland alla med-
borgare i kommunen senast juni 2007.  

 34



VALLENTUNA KOMMUN   Verksamhetsberättelse 2006 
Kommunstyrelsen 
 

√ Uppfyllt!  

Enkäten genomfördes redan hösten 2005 (se 
nedan) men avsikten är att genomföra den 
vartannat år framöver vilket innebär att nästa 
tillfälle ska bli hösten 2007. Syftet är att 
undersöka hur kommunens invånare upplever 
Vallentuna som ort att leva och bo i, hur de 
upplever att de kommunala verksamheterna 
fungerar samt hur de ser på sitt inflytande på 
kommunens verksamheter och beslut. 

Kommunstyrelsens egna mål 
• Att genomföra medborgarenkäten redan 

2005 med avrapportering 2006. 

√ Uppfyllt!  

Kommunen deltog i en medarbetarenkät som 
genomfördes av SCB hösten 2005 bland 1000 
personer i Vallentuna i åldrarna 18–84 år. 
Svarsfrekvensen uppgick till 58 procent. 
Jämförelsetal från 41 andra kommuner finns. 
Genomsnittet för dessa kommuners resultat 
motsvarar det budgeterade målet. 

Mått Budget 
/Mål 

Utfall 
/Prognos 

Avvikelse 

NRI 65 64 1 
NMI 51 50 1 
NII 42 41 1 

 

NRI (Nöjd-Region-Index)  

– om att bo i Vallentuna 

NMI (Nöjd-Medborgar-Index)  

– om kommunens tjänster.  

NII (Nöjd-Inflytande-Index)  

– om inflytande 

• Att införa ärendehanteringssystemet 
PLATINA för att förbättra kvaliteten på 
samtliga nämnders administration.  

! Ej uppfyllt! → Arbetet pågår! 

Systemet har inte visat sig nå upp till det 
förväntade resultatet och arbetet har därför 
lagts på is. Vidare ställning till ärende-
hanteringssystem ska tas under våren 2007.  

• Utöka publiceringen av protokoll och 
kallelser med bilagda handlingar på 
kommunens hemsida. Det ska vara enkelt 

för medborgarna att hitta information om 
tagna beslut.  

→ Arbetet pågår! 

En skanner har under våren 2006 installerats 
på kommunstaben vilket medger att bilagda 
handlingar till kommunstyrelsens protokoll 
och kallelser kan läggas ut på kommunens 
hemsida. Övriga nämnders handlingar återstår 
i avvaktan på ärendehanteringssystemets 
införande. 

Bostadsbyggande 

Kommungemensamma mål  
• Vi ska bevara och utveckla grönstruktur, 

variation och särdrag genom övergripande 
planering.  

→ Arbetet pågår! 

Arbete pågår med att utarbeta ett naturvårds-
program genom att sammanställa befintlig 
kunskap samt inventeringar inom områden där 
exploatering kan bli aktuell. Inventeringen 
bekostas delvis genom bidrag från 
Länsstyrelsen.  

• Vid planering och utbyggnad av kommunen 
ska eftersträvas ett varierat boende som 
tillgodoser Vallentunabornas boendebehov i 
alla livsskeenden.  

• Vi ska i snitt planera för 300 bostäder per 
år under planperioden.  

I bostadsbyggnadsprognos 06B, som antogs i 
samband med kommunplan 2007–2010 
planeras för drygt 300 bostäder per år under 
kommande 10-årsperiod. För den närmaste 4-
årsperioden finns planberedskap enligt tabell 
nedan. 

 

 

 

Mått 2006–2009 Budget 
/Mål 

Utfall 
/Prognos 

Avvi-
kelse 

Bostäder 1 200 1 350 150 
varav    
flerfamiljsbostäder  410  
äldrebostäder  25  
seniorbostäder  35  
övriga mindre   88  
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bostäder 
 

Under 2006 har påbörjades byggande av ca 
260 bostäder. 

Uppdrag från fullmäktige 
• Kommunstyrelsen ska i samverkan med 

övriga nämnder revidera och aktualisera 
översiktsplanen, start 2007.  

Se nedan. 

Kommunstyrelsens egna mål 
Vi startar arbetet med att revidera översiktplan 
redan 2006. 

! Ej påbörjat!  

Kommunstaben lämnade i maj förslag till 
kommunstyrelsen att före en eventuell 
revidering påbörja en aktualitetsprövning av 
översiktsplanen under 2007. Kommun-
styrelsen beslutade återremittera ärendet till 
kommunstaben för ytterligare utredning. 
Ärendet tas upp till förnyad diskussion efter 
årsskiftet. 

Utveckling av centrala 
Vallentuna 

Kommungemensamma mål  
• Centrala Vallentuna ska utvecklas till  

en attraktiv kommunkärna i linje med 
fastställt planprogram. 

→ Arbetet pågår! 

Detaljplanering för Centrumtomten öster om 
Mörbyvägen är antagen av kommunfull-
mäktige i juni och planen har vunnit laga kraft. 
Tegelbruket, planering pågår. Utredning pågår 
om gång- och cykelstråk inom området Tellus-
kvarteret, planering är ännu inte påbörjad. 

 

Mått Budget 
/Mål 

Utfall 
/Prognos 

Av-vi-
kelse 

Pågående 
detaljplaner 2 1 –1 

Antagna  
detaljplaner 1 1 0 

 

• Utveckla strövområden kring 
Vallentunasjön. 

→ Arbetet pågår! 

Med hjälp av medel från Länsstyrelsen har 
samhällsbyggnadsförvaltningen under 2006 
genomfört röjning av sly och vass. Ytterligare 
förbättringar bereds inom projektgruppen för 
utveckling av Björkby-Kyrkviken. 

Kommunstyrelsens egna mål 
• Kommunstyrelsen ska samordna arbetet 

med centrumutvecklingen och utvecklingen 
kring Björkby-Kyrkviken.  

→ Arbetet pågår! 

Samordningsprojektet för att utveckla natur-
reservatet Björkby-Kyrkviken pågår.  
I avvaktan på kyrkans planer på utvidgning av 
sin begravningsplats skjuts arbetet med nya 
föreskrifter för Björkby-Kyrkvikens natur-
reservat till år 2007.  

Miljö, trafik och hälsa 

Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• Vattenkvaliteten i Vallentunasjön ska för-
bättras genom bland annat dagvattenrening 
och minimering av bräddningar.  

→ Arbetet pågår! 

Förprojektering av Vallentuna Våtmarkspark 
är utförd. Programsamråd genomförs till 
hösten. 

Uppdrag från fullmäktige 
Kommunstyrelsen ska genom Nordost-
kommunernas samarbete (Stockholm Nordost) 
samverka med Banverket och SL för att ut-
arbeta en formell förstudie för förbättring av 
Roslagsbanans kapacitet och för en utbyggnad 
av en kompletterande snabb regionalspårtrafik 
till och från nordostsektorn, den så kallade 
Roslagspilen. 

→ Arbetet pågår! 

Banverket, SL och Nordostkommunerna 
arbetar gemensamt med förstudie för Roslags-
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pilen. Förstudien planeras vara klar till augusti 
2007. I januari genomförde Nordost-
kommunerna ett seminarium för beslutsfattare 
i Stockholmsregionen om Visionen Stockholm 
Nordost. Bl. a. framfördes vikten av att 
utveckla Roslagsbanan. 

• Kommunstyrelsen ska via planberednings-
gruppen delta i arbetet med vattenrening 
och ge bidrag till rening av Oxundaån.  

→ Arbetet pågår! 

Kommunstyrelsen ger ekonomiskt bidrag till 
Oxundaåns vattensamverkan. Planeringen för 
Vallentuna Våtmarkspark är ett led i arbetet 
med rening av vatten som rinner ut i Vallen-
tunasjön. Kommunstyrelsen beslutade i maj 
om fortsatt samverkan inom Oxundaåns 
Vattensamverkan för 2007 och om en utvärde-
ring av samarbetsformerna. 

Brottsförebyggande arbete för 
en trygg och säker kommun 

Kommungemensamma mål  
• Vallentuna ska vara en trygg och säker 

kommun att verka i. 

→ Arbetet pågår! 

Det trygghetsskapande arbetet i kommunen 
bedrivs på flera fronter men till största delen 
inom ramen för projektet Tryggare Vallen-
tuna, som också utgör kommunens lokala 
brottsförebyggande råd. Organisatoriskt ligger 
projektet under Fritidsförvaltningen.  
En undergrupp i Tryggare Vallentuna, den 
brottsförebyggande gruppen, drivs dock av 
kommunens säkerhetssamordnare. Arbetet 
bedrivs fortlöpande genom möten, aktiviteter 
och åtgärder i olika former. 

• Kommunens verksamheter ska ha en god 
beredskap för att fungera även vid kriser 
och andra påfrestningar. 

→ Arbetet pågår! 

Arbete med risk- och sårbarhetsanalyser har 
genomförts för tre olika scenarios (el-avbrott, 
översvämning och pandemi). I detta arbete har 
flertalet av kommunens förvaltningar bidragit 
med omfattande fackkunskaper och stort 
engagemang. Ett stort antal externa sam-

verkanspartners medverkat. Under de kom-
mande två åren avses ytterligare nio olika 
händelsetyper genomgå motsvarande analys-
arbete. Arbetet har till viss del skett i 
samverkan med övriga kommuner inom 
Stockholm Nordost.  

Uppdrag från fullmäktige 
• Kommunstyrelsen ska kartlägga och 

analysera behovet av trygghetsskapande 
insatser och att i lämpliga former initiera 
dessa. 

→ Arbetet pågår! 

Inom ramen för den brottsförebyggande 
gruppens arbete har ett antal otrygghets-
faktorer identifierats och förslag till åtgärder 
tagits fram. 

Exempel på detta är de trygghetsvandringar 
som genomförts på två olika platser i kommu-
nen. Ett annat fokusområde för den brottsföre-
byggande gruppen har varit åtgärder för att 
komma till rätta med klotter och skadegörelse 
inom kommunen. 

På kommunens egna arbetsplatser har en 
organisation med så kallade säkerhetspiloter 
tillskapats. Tanken är att piloterna ska utgöra 
en viktig kugge i det interna trygghets-
skapande arbetet. Piloterna har genomfört sina 
två första ronder med checklista varigenom ett 
stort antal brister och andra förbättrings-
möjligheter kunnat identifieras. Många av 
dessa har åtgärdats. 

• Kommunstyrelsen ska utveckla och för-
djupa samarbetet inom säkerhetsområdet 
med Vallentunas grannkommuner. 

√ Uppfyllt!  

I dagsläget sker det mesta samarbetet med 
grannkommunerna inom klotterområdet. Inom 
räddningstjänstområdet finns sedan tidigare en 
etablrad och väl fungerande samverkan inom 
ramen för det arbete som bedrivs genom Södra 
Roslags Brandförsvarsförbund (SRB). 

Ett förhållandevis nytt samverkansområde, 
baserat på lagen om extraordinära händelser, 
gäller kommunernas ansvar vid svåra på-
frestningar i samhället. Här pågår bland annat 
diskussioner och aktiviteter med koppling till 
kommunernas geografiska områdesansvar och 
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därmed sammanhängande samverkan med 
näringsliv och andra aktörer i närsamhället. 
Även om en utveckling och fördjupning av 
samverkan med grannkommunerna skett på 
senare tid fortsätter givetvis arbetet på att 
ytterligare utveckla och förbättra denna.  

• Kommunstyrelsen ska utveckla samarbetet 
med de frivilligorganisationer som är 
verksamma inom kommunen. 

→ Arbetet pågår! 

Tidigare avtal med Vallentuna Civilförsvars-
förening skrivs om med den nya inriktningen 
mot Frivillig Resursgrupp (FRG) som är tänkt 
att utgöra ett stöd till kommunen vid kris-
situationer eller svåra påfrestningar i sam-
hället.  

Utbildningen av den första kadern FRG-med-
lemmar i kommunen är i princip slutförd. 
Utbildningen, som har varit gemensam för 
flera av Nordost-kommunerna. Ett tiotal FRG-
personer finns nu lokalt tillgängliga för att vid 
behov tas i anspråk av kommunerna. FRG-
organisationen har också två särskilt utsedda 
kontaktpersoner som kommunen kan kontakta 
vid behov av insats från denna resurs. 

• Kommunstyrelsen ansvarar för att miljöer 
och förhållanden som kan orsaka otrygghet 
ska åtgärdas. 

→ Arbetet pågår! 

I två olika områden i kommunen har s. k. 
trygghetsvandringar genomförts.  
I Vallentunas centrala delar har vandring skett 
vid två olika tillfällen (vår och höst) i ett och 
samma område. En vandring har också under 
hösten genomförts i området Bällstaberg-
Lovisedal.  

En mängd synpunkter på den upplevda trygg-
heten i dessa områden har dokumenterats och 
överlämnats till berörda enheter inom kommu-
nen. 

Avsikten är att de sammanställda noteringarna 
också ska finnas tillgängliga för allmänheten 
via kommunens hemsida. Tanken är att där 
också ska göras fortlöpande uppdateringar så 
at det blir möjligt att följa hur kommunen, och 
andra berörda, hanterar de påpekade bristerna 
och åtgärdsförslagen. 

Jämställdhet och mångfald 
Kommungemensamma mål  

• I den kommunala förvaltningen ska vi 
sträva efter jämn könsfördelning samt lika 
lön för lika utfört arbete. 

→ Arbetet pågår! 

I kommunen:  

I Jämställdhets- och Mångfaldsplanen – JäMå 
– ingår ett antal åtgärder för att bl.a. vid rekry-
tering ge ökade möjligheter för en jämn köns-
fördelning. Fördelningen följs upp genom 
personalstatistiken. 

√ Uppfyllt!  

På kommunledningskontoret:  

Fördelningen kvinnor/män är 58 procent 
kvinnor och 42 procent män. 

√ Uppfyllt!  

I kommunen: En lönekartläggning genomförs 
varje år. Eventuella olikheter i lön p.g.a. kön 
redovisas och åtgärdas enligt en Handlings-
plan för jämställda löner. Planen upprättas 
varje år. 

√ Uppfyllt!  

På kommunledningskontoret:  

Handlingsplanen för jämställda löner inne-
håller inga förslag till åtgärder. Lönerna är 
alltså jämställda. 

Uppdrag från fullmäktige 
• Vid nyanställning ska vid lika kompetens 

hänsyn även tas till att få en jämn köns-
fördelning och jämnare etnisk fördelning.  

→ Arbetet pågår! 

I Jämställdhets- och Mångfaldsplanen – JäMå 
– och i personalhandboken uppmärksammas 
vad som är viktigt att tänka på vid rekrytering. 
Frågorna aktualiseras genom information till 
och utbildning av chefer. Könsfördelningen 
följs upp genom personalstatistiken. 
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Välskött kommun med  
engagerade anställda 
Kommungemensamma mål  

• Medarbetarenkät för alla anställda ska 
göras årligen. 

√ Uppfyllt!  

Den årliga medarbetarenkäten i kommunen 
genomfördes under november, med stöd från 
Personalservice. 

• Genom rehabiliteringsåtgärder och före-
byggande insatser ska vi minska sjuk-
frånvaron till att vara högst 5 procent. 

→ Arbetet pågår! 

Personalservice har uppdraget att stödja och 
samordna rehabiliteringsarbetet i kommunen. 
Fr.o.m 2006 finns också en personalresurs 
motsvarande en halvtidstjänst på enheten, i 
syfte att stödja förvaltningarna i deras 
förebyggande hälso- och friskvårdsarbete. 

√ Uppfyllt!  

På KLK var sjukfrånvaron per den 31 de-
cember 5,0 procent. I hela kommunen var 
motsvarande siffra 7,7 procent. 

• Med utvecklingsverktyget IiP – Investors in 
people – fokusera på anställdas kompetens-
utveckling för att under perioden uppnå en 
certifiering av verksamheten enligt IiP-
standard.  

→ Arbetet pågår! 

Under våren 2006 har ett IiP-nätverk startats i 
kommunen, i syfte att ge förvaltningarna 
möjlighet att dela med sig av, och dra nytta av 
de olika erfarenheter som görs av de verksam-
heter som kommit igång med IiP-arbetet. 
Nätverket samordnas av personalservice. 

Förvaltningarna har kommit olika långt i IiP-
arbetet. På KLK pågår arbetet. Målet är att 
göra en ”provcertifiering” enligt IiP i slutet av 
2007. 

• Bedriva ett ledarutvecklingsprogram för 
alla chefer i kommunen. 

→ Arbetet pågår! 

Kommunens gemensamma ledarutvecklings-
program samordnas av personalservice och 
omfattar genom olika aktiviteter ca 150 
personer. 

I det individuella ledarutvecklingsprogrammet 
som pågår i 18 månader per grupp har f.n. tre 
grupper startats, omfattande ett sextiotal 
ledare. Den första gruppen avslutade sitt 
program med diplomutdelning/examinering 
den 24 november. 

Från KLK har under året fem chefer deltagit i 
det individuella programmet. En av dessa 
examinerades med den första gruppen i 
november. 
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Styrkort 

VERKSAMHETSMÅTT

Mått Budget Utfall 2006
Utfall 
2005

Utfall   
2004

Bruttokostnad för stab & centrala administra- 
tiva serviceenheter, Bruttokostn tkr per omsatt miljon 
Kommunstab 4,4 5,1 4,9 5,3
Ekonomiservice 4,0 4,1 3,4
Personalservice 3,7 3,8 3,9
IT-service 14 14,5 12,4 9,5
Post, växel, reception 4,1 4,0 5,4 6,1

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr

Mått
Netto-
budget

Avvikelse 
2006

Avvikelse 
2005

Kommunstyrelsen totalt exkl KSOF 42 853 2 690 3 715
Varav arbetsmarknadsinsatser 3 410 892 341
Varav Instruktur, skydd m.m. 2 139 1 302 715

Kommunstyrelsens oförutsedda (KSOF) 2 996 2 996 -

MEDBORGARE/BRUKARE
Mått Mål Utfall Utfall Övriga Högsta Lägsta
Resultat av Meborgarenkät okt 2005 (SCB) mätt i "nöjd-index"
Kommunen som plats att leva & bo i 64 65 79 52
Kommunens verksamhet (hela) 50 51 63 38
Medborgarnas Inflytande 41 42 54 32
Räddningstjänsten 66 68 76 44

FRAMTID/UTVECKLING
Mått Mål Uppföljning
Kommunplan 2007 - 2009 Klar hösten 2006 Klart
Ny VaSaRu modell samt rapportprogram Klar för test 1:a tert 2006 Klart
Centrumförsäljning Klart vår/sommar 2006 Klart!
Förstudie 24-timmarsmyndigheten Klar i början av 2007 Pågår, försenat 
IiP (Investors in people) certifieringsprövning våren 2008 Pågår 

Förvaltningen leder eller deltar i en mångfald andra utvecklingsprojekt & nätverk 
Antal hållna utbildningstimmar internt 3904

Mått Mål utfall 2006
Utfall 
2005

Utfall 
2004

Antal årsarbetare 40,9 45,2
Sjukfrånvaro 5,0% 4,5%
Medarbetarenkäten, andel med positiva svar
    Genomsnitt totalt  74% 68%
    Kommunen som arbetsgivare 86% 78%
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Uppföljning av ekonomi – driftsbudget 

Verksamhetsblock 2006 2006 2005
Budget Bokslut % Av-

vikelse 
mot 
budget

 Bokslut %

TOTALT   (Netto) * 42 853 40 250 94% 2 603 34 614 90%

Politisk verksamhet K 14 710 15 439 105% -729 13 065 97%
I 0 -326 326 -114
N 14 710 15 114 103% -404 12 950 96%

Infrastruktur, skydd m m K 2 979 1 645 55% 1 334 1 180 63%
I -840 -808 96% -32 -825 103%
N 2 139 837 39% 1 302 355 33%

Kommungemensam verksamhet K 14 287 14 343 100% -56 11 985 95%
I -315 -241 76% -74 -305 97%
N 13 972 14 102 101% -130 11 680 95%

Flyktingservice K 2 747 2 654 97% 93 1 004 40%
I -2 522 -2 695 107% 173 -1 785 71%
N 225 -40 -18% 265 -781

Arbetsmarknadsinsatser K 8 135 7 807 96% 328 7 465 103%
I -4 725 -5 289 112% 564 -5 196 111%
N 3 410 2 518 74% 892 2 268 87%

IT-service K 18 301 18 786 103% -485 16 013 100%
I -9 761 -10 492 107% 731 -7 589 106%
N 8 540 8 294 97% 246 8 424 95%

Reception/post/växel K 5 390 5 185 96% 205 7 026 93%
I -5 533 -5 760 104% 227 -7 308 96%
N -143 -576 403% 433 -282

Södra Rosl. Brandförsvar N 15 800 15 713 99% 87 15 214 100%

KSOF N 2 997 0 0% 2 997 0 0%

* K=Kostnad I=Intäkt  
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Förklaring och avvikelseanalys av nyckeltal och driftsbudget 

Fysisk planering 
Inom verksamhetsområdet fysisk planering har ett antal större projekt fått skjutas på till 2007. Det gäller 
översiktplanen, förstudie till Roslagspilen samt kommunikationplan nordostkommuner.  

Övriga verksamheter 
Politisk verksamhet går med underskott huvudsakligen beroende på personalkostnader i samband med personal-
omsättning. Kommunstyrelsens resultatenheter har högre intäkter än förväntat, genom debiteringen av för-
valtningarna, samtidigt som de kunnat bedriva verksamheten i stort inom kostnadsram. Ekonomiservice har 
under 2006 genomfört ett beslutat byte av kontoplan inom hela kommunen vilket medfört ökade kostnader. 
Projektet kommer att fortsätta under 2007/2008.  

Särskilda insatser (Flykting och arbetsmarknad) 
Flyktingverksamheten har ökat p. g. a. av vi tecknat ett nytt avtal där vi förbinder oss att ta emot fler flyktingar 
än tidigare år. Med varje flykting följer ett bidrag som kan användas för omkostnader och för att betala ut 
introduktionsersättning. Detta bidrag periodiseras över drygt 3 år och redovisas därför inte i sin helhet 2006. 
Flera flyktingar studerar och då har vi ordnat så att de fått rekryteringsbidrag (ett slags statligt studiebidrag) i 
stället för eller som komplement till introduktionsersättningen. Flera har också arbete vilket gjort att de inte 
varit berättigade till introduktionsersättning. Vi har dessutom fått 300 000 kr extra i bidrag för år 2006 p. g. a. 
att vi sökt medel enligt den s k §27 regeln (förordningen 1990:27). Detta extra bidrag kan alla kommuner som 
utökat sin flyktingmottagning söka. Dessutom är det så att vi får 20000kr extra i år per flykting p. g. a. den 
tillfälliga lagen om amnesti för ”gömda” flyktingar.  

KSOF 
De medel som kvarstår i KSOF är avsedda att täcka det bortfall av kapitalkostnadsintäkter till kommunens 
centrala finansiering som är ett resultat av centrumförsäljningen. 

 

Uppföljning av ekonomi – investeringsbudget 

Projekt 2006 2006 2006
Budget Bokfört avvikelse mot 

budget

TOTALT 3 704 5 098 -1 394

IT utrustning Netto 3 632 4 817 -1 185

Bredband i Glesbygd Netto 72 281 -209

 

Avvikelseanalys av investeringsbudget 
Anslaget för IT-utrustning var ursprungligen 5 mkr. Efter ombudgetering av fjolårets underskott på 1,4 mkr har 
årsbudgeten minskats till ca 3,6 mkr vilket är en mycket låg nivå att anpassa volymen till. Årets utfall är i linje 
med den normala årsbudgeten och överdraget förklaras av förvaltningarnas beställningsvolymer varit fortsatt 
höga samt att nödvändiga investeringar i gemensam utrustning gjorts. Projektet Bredband i glesbygd är ännu ej 
slutredovisat.    
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Personalredovisning 

Mått Målsättning Helår 2006 Helår 2005 Helår 2004

Antal anställda 43 47 49
Antal årsarbetare 40,9 45,2 47,1
Medelålder (år) 48,8 46,8 47,1
Andel män 42% 47% 47%
Personalomsättning % 15,7% 21,3% 2,4%
Medellön (tkr) 27,0 26,8 25,2
Medianlön (tkr) 25,0 24,0 23,3

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:
Andel sjukdgr som avser de som är
sjuka 60 dgr eller mer 28,6% 47,3% 67,2%

Sjukfrånvaro fördelad på kön
Män 5,5% 4,8% 5,3%
Kvinnor 4,5% 4,1% 11,0%

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

Samtliga 5,0% 4,5% 7,9%

2006 2005*
Medarbetarenkät - andel som svarat positivt vad gäller:
Ledarskap 60% 66%
Arbetstillfredsställelse 92% 84%
Kompetensutveckling 58% 43% **
Delaktighet 78% 69%
Effektivitet 72% 65%
Kundorientering 73% 72% ***
Arbetsmiljö 64% 62%
Diskriminering 99% 97%

Medarbetarenkäten, andel positiva svar: 73,5% 68,3%

Kommunen som arbetsgivare, en fråga 86% 78%

* omräknade värden för 2005
**gamla värdet kvarstår,  ej jämförbart
*** gamla värdet kvarstår, är jämförbart med 2006
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Ordförande: Elwe Nilsson (m) Bruttokostnad*: 205 710 tkr

Antal ledamöter: 9 Nettokostnad 27 751 tkr

Förvaltningschef: Olle Wallin Budgetavvikelse 06 4 498 tkr

Antal årsarbetare 90,4 Budgetavvikelse 05 3 802 tkr
* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner 
 

Andel av samtliga nämnders 
bruttokostnad

14,9%

Andel av samtliga nämnders 
nettokostnad

2,8%

 
Andel av nämndernas nettokostnad, 3% år 2005;  2,8% år 2004 

 
 

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 
avseende mark- och exploaterings-
verksamheten, 

• vara planerande och verkställande organ för 
kommunens lokalförsörjning och  

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

Årets händelser 
• Detaljplaner för Bällstaberg 3, Gustavslund och 

Tärningen har antagits 

• Överklagade detaljplaner för Uthamra strand 
och flerbostadshus vid Ormsta hållplats har 
vunnit laga kraft 

• Sista etappen av Stockholmsvägens ombyggnad 
färdigställdes under hösten. Stockholmsvägen 
är därmed anpassad till den standard som 
beslutades till följd av byggandet av 
Arningevägen  

• Utbyggnaden av Nyby påbörjades av SMÅA 
och Riksbyggen 

• Ekebyvägens del genom Nyby och Fågel-
sångsvägen färdigställdes under våren 

• Kommunens fastighetsinnehav i Vallentuna 
centrum överläts 2006-07-04 till Vallentuna 
Centrum AB under bildande 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet 
blev under våren kvalitetscertifierad enligt IIP 
(Investors in People) 

Verksamhetsförändringar 

Mindre förändringar genomfördes vid halvårsskiftet 
av Tunafastigheters organisation som en följd av 
försäljningen av centrumfastigheterna. Föränd-
ringen innebar personalavveckling och förändring 
av arbetsuppgifter. 

Framtiden 
Även de kommande åren kommer verksamheten att 
präglas av det rådande goda konjunkturläget och 
Stockholmsregionens starka tillväxt. Efterfrågan på 
bostäder i Vallentuna förväntas vara hög under 
kommande period och planeringsberedskapen är 
inriktad på en nyproduktion av cirka 350 bostäder 
per år.  
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Planeringen för centrala Vallentunas utveckling 
enligt av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer 
går nu in i ett mer operativt skede. Detaljplanen för 
Tegelbruket ska enligt plan antas under 2007. 
Planarbetet för utbyggnad av kommunala vägar, 
idrottsplats och för utbyggnad av 2-3 deletapper 
bostäder ska påbörjas under 2007. 

Efterfrågan på mark för företagsetableringar 
förväntas också vara hög under kommande åren. 
Planering för utbyggnad av Karby och Okvista 
arbetsplatsområden ska fullföljas under perioden. 

Under 2007 kommer utbyggnaden av Ekebyskolans 
sporthall att färdigställas. Nybyggnad av förskolor i 

Bällstalund och Bällstaberg kommer att påbörjas 
under 2007-2008. Utbyggnaden av Korallens 
vårdboende planeras påbörjas under 2008. 

Det samarbetsavtal som gällt under många år med 
Lantmäterimyndigheten kommer att upphöra 2007. 
Avtalet har sagts upp av Lantmäteriet efter ändring 
av instruktion för det statliga lantmäteriet. 
Förändringen innebär att kommunen måste bygga 
upp egen kompetens för verksamheten i 
kombination med köp av vissa tjänster. 

 

Uppföljning av mål och uppdrag 
 

Vallentunabornas ekonomi och 
välfärd 
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige  

• Kommunen ska ha planberedskap för att kunna 
erbjuda mark för såväl nya företagsetableringar 
som för befintliga företags behov 

→ Arbetet pågår! 

Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för 
Okvista 4. Endast enstaka tomter i Okvista och 
Karby återstår till försäljning. I Fågelsångens 
företagspark har 50% av tomtmarken sålts. 

Nämndens egna mål 
• Expandera Okvista och Karby arbetsplats-

områden för att kunna tillgodose aktuell 
efterfrågan av mark för etableringar 

→ Arbetet pågår! 

Samtal pågår med Stockholms Stad. Sedan valet 
hösten 2006 pågår en utredning om vilken mark 
som går att exploatera i Vallentuna kommun. 
Förhandlingar om Okvista och Karby kommer att 
fortsätta under 2007. 

• För myndighetsutövning som enligt lag kan 
finansieras genom avgifter ska eftersträvas full 
avgiftsteckning 

! Ej uppfyllt! 

 

Mått Budget/ 
mål 

Utfall Av-
vikelse 

Kostnads-
täckningsgrad, 
myndighets-
utövning, % 

45 40 5

 

Starkt medborgarinflytande 
– stor valfrihet 
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige  

• Utforma kvalitetsgarantier för 
kommunala tjänster under 2006 

→ Arbetet pågår! 

Inom bygglovsverksamheten har uppfölj-
ning av handläggningstider och kundnöjd-
het skett under året. Under 2007 ska förslag 
till kvalitetsgarantier tas fram för bygglov. 

Uppdrag från fullmäktige 
• Uppdra till samtliga nämnder att ut-

veckla ett antal former för dialog mellan 
sina brukare, politiker och kommunal 
tjänstemän, till exempel dialogsemina-
rium, förvaltningsråd och Internet-
baserade dialogformer 

→ Arbetet pågår! 

Vid genomförandet av Stockholmsvägens 
sista ombyggnadsetapp har en ny modell 
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med utökad information och samverkan med berör-
da kommuninvånare/ fastighetsägare prövats med 
gott resultat. Modellen kommer fortsättningsvis att 
användas generellt vid större infrastrukturprojekt. 

Nämndens egna mål 
• En utökad dialog med fastighetsägarna i Ting-

valla och i Skoga/ Nyborg kommer att tillämpas 
vid planeringen av områdenas förtätning. 
Utöver Plan- och bygglagens krav på samråd i 
olika skeden kommer vi att ha möten både i 
större grupper och med enskilda fastighetsägare 

→ Arbetet pågår! 

I omvandlingsområdena Skoga och Tingvalla har 
fastighetsägarmöten hållits under hösten. 

Ekonomi i balans 
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige  

• Exploateringsverksamheten ska vara 
självfinansierad 

→ Arbetet pågår! 

2006 har givit ett stort överskott i exploaterings-
verksamheten. Över flera år är verksamheten 
självfinansierad. 

• Kommunens lokaler för egna verksamheter ska 
ha ett effektivt lokalutnyttjande 

→ Arbetet pågår! 

Uppdrag från fullmäktige 
• Lokalresursplanen uppdateras årligen och 

redovisas till kommunens strategiska lokalgrupp 
för beslut 

√ Uppfyllt! 

• Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta 
fram handlingsplan för lokaleffektivisering i 
samarbete med berörda förvaltningar under 
2006 

→ Arbetet pågår! 

Projektgrupp är tillsatt. Arbetet genomförs som ett 
projekt inom ramen för ledarutvecklingsprogram-
met, LUP, och förstudie beräknas vara färdig under 

första kvartalet 2007. Därefter upprättas 
handlingsplan som i sin tur ska vara färdig 
under 2007.  

• Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden 
att driva satsningar på energibesparan-
de åtgärder i kommunens fastigheter 

→ Arbetet pågår! 

Energikartläggning har utförts under 2006. 
Denna kommer nu att ligga till grund för 
att bestämma vilka åtgärder som ska 
utföras. Vissa åtgärder påbörjades redan 
under 2006, vilket till en del bidrar till den 
låga värmeförbrukningen 2006. 

Nämndens egna mål 
• Kommunens vägnät och fastigheter ska 

vårdas och underhållas så att kapital-
förstöring inte uppstår 

→ Arbetet pågår! 

Under 2006 har 2005 års överskott särskilt 
avsatts och används för planerat underhåll 
av fastigheter och vägar. 

• Fastigheternas förvaltningskostnad  
ska inte öka mer än höjningen av 
konsumentprisindex 

! Ej uppfyllt! 

Förvaltningskostnaden ökade under 2006 i 
och med ökade resurser för planerat 
underhåll samt på grund av minskad area 
efter centrumförsäljningen. Förvaltnings-
kostnaden exklusive underhåll och media-
försörjning är dock oförändrad mot 
föregående år. 

• Energikartläggning av verksamhets-
fastigheterna ska genomföras under 
första halvåret 2006 

√ Uppfyllt! 

Kartläggningen är färdigställd. 

• Från 2007 ska energiförbrukningen för 
uppvärmning minska med minst 1 % 
per år 

→ Arbetet pågår! 
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Mått Budget/ 

mål 
Utfall Av-

vikelse 

Planerat 
underhåll av 
byggnader kr/m2

50 68 18

Förvaltnings-
kostnad TuFa 
kr/m2 BRA * 

376 398 35

Energiför-
brukning för 
uppvärmning 
kWh/m2 BRA 

116,8** 113,3 2,3

* Förvaltningskostnad exklusive, kostnad för inhyrda 
lokaler och stödkostnader 
** Exklusive centrumfastigheter 

En bra skola för alla  

Kommungemensamma mål från 
fullmäktige  

• Säkra skolvägar ska prioriteras i kommunens 
trafik 

→ Arbetet pågår! 

Samhällsbyggnadsförvaltningen samarbetar med 
Barn och ungdomsförvaltningen kring så kallade 
”plusjobbare” som har varit placerade vid Gustav 
Vasa skolan och Kårstaskolan. Plusjobbare är 
anställda av Vägverket genom en arbetsmarknads-
åtgärd. 

Uppdrag från fullmäktige 
• Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden, barn- 

och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och 
fritidsnämnden att utreda och ge förslag på hur 
vi gemensamt anordnar heldags- och helårsom-
sorg för Tunaskolans elever. Klart i december 
2006  

→ Arbetet pågår! 

Barn- och ungdoms-, fritids- samt socialförvalt-
ningarna har påbörjat arbetet och återkommer till 
samhällsbyggnadsförvaltningen om behov av hjälp 
i arbetet behövs.  

• Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden och 
barn- och ungdomsnämnden att planera för 
förskola och skola med lokalresursplan som 
grund. Under planperioden planeras för cirka 
180 nya förskoleplatser  

√ Uppfyllt! 

Under 2006 har 70 platser skapats på 
Lovisedalsskolan. Dessutom genomfördes 
under hösten/vintern 2006, ramprojektering 
för 60 nya platser i Bällstalunds förskola. 

Nämndens egna mål 
• Prioritering ska göras av trafiksäker-

hetsåtgärder som avser skolvägar 

→ Arbetet pågår! 

Norra delen av Ekebyvägen har försetts 
med en gång- och cykelbana där detta har 
saknats samt vid Lindholmens infarts-
parkering. Teknikvägens gångbana har 
breddads.  

Värdig äldreomsorg 

Kommungemensamma mål från 
fullmäktige  

• Vid planering och utbyggnad ska alltid 
behovet för äldre beaktas 

√ Uppfyllt! 

Uppdrag från fullmäktige 
• Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden 

och socialnämnden att planera för 
ytterligare 30 lägenheter vid Korallen 

→ Arbetet pågår! 

En förstudie är genomförd som underlag 
för investeringsbeslut. 

• Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden 
att detaljplanera för seniorbostäder i 
centrala Vallentuna 

→ Arbetet pågår! 

Kommunen har tecknat ett avtal med 
Seniorgården AB om att planera för senior-
bostäder i området Tegelbruket, strax norr 
om Korallen. Detaljplanering av området 
pågår. 

• Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden 
att i samråd med socialnämnden utreda 
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Väsbygårdens utvecklingsbehov under 2006 

√ Uppfyllt! 

Arbetet slutfört och ärendet har behandlats i 
samhällsbyggnadsnämnden. Beslut väntas i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Värdig handikappomsorg 

Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• God tillgänglighet för handikappade både för 
bostäder och i offentlig miljö 

→ Arbetet pågår! 

Ett projekt med rubriken ”Bostäder för äldre och 
handikappade – en förstudie” har startats i sam-
verkan mellan socialförvaltningen och samhälls-
byggnadsförvaltningen. Syftet med förstudien är att 
planera och verka för ändamålsenliga bostäder för 
äldre i Vallentuna. Målsättningen är också att 
identifiera hur ovan angivna gruppers behov av en 
god bostadsförsörjning ser ut i framtiden, samt att 
ge goda exempel på lösningar som redan finns. 

Uppdrag från fullmäktige 
• Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta 

fram en plan för avhjälpande av enkelt 
åtgärdade hinder i lokaler dit allmänheten har 
tillträde och på allmän plats  

→ Arbetet pågår! 

Upprättande av handlingsplan för enkelt avhjälpta 
hinder pågår och beräknas vara klar första kvartalet 
2007. 

Planen kommer att innehålla tre steg: 

– Definition av publika lokaler 

– Inventering (pågår i lokaler) 

– Åtgärdsplan, som underlag för tilldelning av 
ekonomiska medel under perioden 2008-2010. 

Bostadsbyggande 
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige  

• Vi ska bevara och utveckla grönstrukturer, 
variation och särdrag genom övergripande 
planering 

→ Arbetet pågår! 

Förvaltningen har deltagit i Björky-
Kyrkvikens samordningsprojekt 

• Vid planering och utbyggnad av kom-
munen ska eftersträvas ett varierat bo-
ende som tillgodoser Vallentunabornas 
bostadsbehov i alla livsskeden 

→ Arbetet pågår! 

• Vi ska i snitt planera för 300 bostäder 
per år under planperioden 

→ Arbetet pågår! 

Nämndens egna mål 
• Vid detaljplanering ska planeras för 

fortsatt utveckling av i huvudsak 
småhusbebyggelse 

→ Arbetet pågår! 

Detaljplaneringen för småhusbebyggelse 
pågår i Tegelbruket, Upprätta-Lingsberg, 
Påtåker, Kulla/Lindholmen, Skoga, 
Tingvalla och i södra Kårsta. 

Utveckling av centrala 
Vallentuna 
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige  

• Centrala Vallentuna ska utvecklas till  
en attraktiv kommunkärna i linje med 
fastställt planprogram 

→ Arbetet pågår! 

Efter att riktlinjerna har antagits av kom-
munfullmäktige har fördjupade studier 
gjorts av lokalgatornas lägen, IP-områdets 
angöring och utveckling samt genom-
gående gång- och cykelstråk.  
Förberedande kontakter har tagits med ett 
flertal byggföretag. 

• Utveckla stövområden kring 
Vallentunasjön 

→ Arbetet pågår! 
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I projektet Björkby-Kyrkviken på går arbete med 
att utveckla Björkby-Kyrkvikens naturresarvat. 
Kommunträdgårdsmästaren ansvarar för skötsel av 
området och arbetar med åtgärder på de gångvägar 
som finns runt sjön. Kommunträdgårdsmästaren har 
under året varit i kontakt med boende vid Gustafs 
udde och utfört åtgärder i strandzonen. 

• Centrala Vallentuna ska utvecklas till en 
attraktiv kommunkärna i linje med fastställt 
planprogram 

→ Arbetet pågår! 

Uppdrag från fullmäktige 
• Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden i sam-

verkan med övriga berörda nämnder att planera 
och bygga bibliotek och kulturlokaler under 
perioden. Programöversyn påbörjas hösten 2005  

√ Uppfyllt! 

Förstudie genomförd som underlag för 
investeringsbeslut. 

• Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden och 
fritidsnämnden att inom planprogrammet för 
centrala Vallentuna detaljplanera för lokalise-
ring av simhall 

√ Uppfyllt! 

Arbete med att bygga en simhall pågår i Tellus-
området och invigning är planerad till mars månad 
2007. 

• Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att göra 
en planering för Vallentuna trafikplats så att 
byggstart blir möjlig senast 2008 

→ Arbetet pågår! 

Utställning av järnvägsplanen, arbetsplanen och 
detaljplanen är avsedd att ske under första halvåret 
av 2007 och antagande därefter när erforderliga 
avtal om finansiering har träffats. Vägverket region 
Stockholm leder arbetet med upphandling och 
byggande av trafikplatsen. 

• Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att utföra 
planering och tillbyggnad av Tärningen västerut 
med utökad livsmedelsbutik, parkeringshus och 
bostäder under planperioden 

√ Uppfyllt! 

Uppdraget överfört till nye fastighetsägaren 
i samband med försäljning av kommunens 
centrumfastigheter. 

• Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden 
att i samråd med övriga nämnder ta 
fram programsamråd för att utveckla 
naturreservatet vid Björkby-Kyrkviken 
till en attraktiv miljö för rekreation och 
friluftsliv 

→ Arbetet pågår! 

I projektet Björkby-kyrkviken pågår arbete 
med att utveckla Björkby-Kyrkvikens 
naturreservat. Samråd sker med en särskild 
intressegrupp för Björkby-Kyrkviken, där 
boende i området, markägare, försam-
lingen, arrendator av marken, djurhållare 
samt naturvårdsexperter deltar. Särskilt 
samråd kommer att äga rum kring t. ex. 
våtmarksparken, som planeras att anläggas 
i området. 

Nämndens egna mål 
• Planera för en ny parkmiljö i stråket 

mellan Korallen och Lindholmsvägen 
samt förberedelser för anläggande av en 
våtmarkspark mellan bomkorsningen 
och Vallentunasjön 

→ Arbetet pågår! 

En förstudie av en ny parkmiljö är fram-
tagen. Planering för en våtmarkspark på-
går. Under året har handlingar till till-
ståndsansökan tagits fram som underlag för 
samråd. 

• Skapa en attraktiv, tillgänlig, öppen och 
ljus miljö på Tuna torg, mellan kom-
munalhuset, Torghuset och Tunahustet 

! Ej uppfyllt! 

Projektering kommer att påbörjas när nye 
ägaren till centrumfastigheterna fastställt 
sina planer för om- och tillbyggnader i de 
hus som omsluter torgytorna. 
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Miljö, trafik och hälsa 
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige  

• Miljöbedömningen i planprocessen ska utveck-
las för att uppnå god bebyggd miljö, hållbar 
utveckling samt bevarande av kulturmiljöer och 
bebyggelse 

→ Arbetet pågår! 

Miljöplanerare deltar alltid i detaljplaneprocessens 
inledande skede och i samtliga skeden i de detalj-
planer där planen kan orsaka betydande miljö-
påverkan. 

Uppdrag från fullmäktige 
• Riktlinjer för dagvattenhantering tas fram 

under 2006 i samarbete med Vallentunavatten  

√ Uppfyllt! → Arbetet pågår! 

Samhällsbyggnadsnämnden och Roslagsvatten har 
tecknat ett samarbetsavtal som bland annat hanterar 
ansvar för dagvattenfrågor. Riktlinjer avseende den 
tekniska hanteringen återstår. 

Nämndens egna mål 
• En miljöplanerare ska alltid medverka i det 

inledande skedet av detaljplaneringen. Då görs 
en bedömning av om planens genomförande kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
Om så är fallet medverkar miljöplaneraren 
vidare i upprättande av en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) 

√ Uppfyllt! 

Kommungemensamma mål från 
fullmäktige  

• Vallentuna ska vara en trygg och säker kommen 
att verka i 

→ Arbetet pågår! 

Det trygghetsskapande arbetet i kommunen bedrivs 
på flera fronter men till största delen inom ramen 
för projektet Tryggare Vallentuna, som också utgör 
kommunens lokala brottsförebyggande råd. 
Organisatoriskt ligger projektet under fritidsförvalt-
ningen. En undergrupp i Tryggare Vallentuna, den 
brottsförebyggande gruppen, drivs dock av 

kommunens säkerhetssamordnare, i sam-
verkan med personal från övriga förvalt-
ningar, inte minst samhällsbyggnads-
förvaltningen. Arbetet bedrivs fortlöpande 
genom möten, aktiviteter och åtgärder i 
olika former. 

• Miljöer och förhållanden som kan 
orsaka otrygghet ska åtgärdas 

→ Arbetet pågår! 

I två olika områden i kommunen har så 
kallade trygghetsvandringar genomförts.  
I Vallentunas centrala delar har vandring 
skett vid två olika tillfällen (vår och höst) i 
ett och samma område. En vandring har 
också under hösten genomförts i området 
Bällstaberg – Lovisedal. 

En mängd synpunkter på den upplevda 
tryggheten i dessa områden har dokumen-
terats och överlämnats till berörda enheter 
inom kommunen. 

Avsikten är att de sammanställda note-
ringarna ska finnas tillängliga för allmän-
heten via kommunens hemsida. Tanken är 
att där också ska göras fortlöpande upp-
dateringar så att det blir möjligt att följa 
hur kommunen, och andra berörda, 
hanterar de påpekade bristerna och 
åtgärdsförslagen. 

Planer finns att genomföra ytterligare två 
trygghetsvandringar, i olika områden i 
kommunen.  

• Kommunens verksamheter ska ha en 
god beredskap för att fungera även vid 
kriser och andra påfrestningar 

→ Arbetet pågår! 

Arbete med risk- och sårbarhetsanalyser 
med stöd av länsstyrelsens verktyg IBERO 
har genomförts för tre olika scenarios 
(elavbrott, översvämning och pandemi).  
I detta arbete har samhällsbyggnadsförvalt-
ningen bidragit med omfattande fack-
kunskaper och stort engagemang. Under de 
kommande två åren avses ytterligare nio 
olika händelsetyper bli för föremål för mot-
svarande analysarbete. Arbetet har till viss 
del skett i samverkan med övriga kom-
muner inom Stockholm Nordost. Arbetet 
med att i andra avseenden utveckla och 
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förbättra kommunens krisledningsförmåga 
fortsätter. 

Uppdrag från fullmäktige 
• Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att på ett 

aktivt sätt motverka och bekämpa klotter och 
annan skadegörelse på kommunens fastigheter  

→ Arbetet pågår! 

Rutiner har tagits fram för att kontinuerligt 
polisanmäla och sanera allt uppkommet klotter på 
kommunens fastigheter. Nämnden har antagit eget 
mål om sanering inom 48 timmar och omfattningen 
av klotter har minskat under året. 

Nämndens egna mål 
• Klotter på kommunens fastigheter och 

vägtunnlar ska saneras inom 48 timmar 

→ Arbetet pågår! 

Ett utökat klottersamarbete med våra 
grannkommuner inom projektet ”Rent och snyggt 
efter Roslagsbanan” pågår. Samverkan med fler 
lokalt verksamma aktörer (fastighetsägare med 
flera) är på gång. Kommunens klottercentral har 
tagits i bruk, den har en egen mailadress och eget 
telefonnummer där man kan anmäla klotter dygnet 
runt. 

Rutiner har tagits fram för att kontinuerligt polis-
anmäla och sanera allt uppkommet klotter på 
kommunens fastigheter och vägtunnlar.  

Jämställdhet 
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• I den kommunala förvaltningen ska vi sträva 
efter jämn könsfördelning samt lika lön för lika 
utfört arbete 

→ Arbetet pågår! 

Vid nyrekrytering beaktas frågan för att uppnå en 
mera jämn könsfördelning inom olika enheter. 
Förvaltningen deltar i kommunens arbete med 
lönekartläggning för att bevaka att inga osakliga 
löneskillnader förekommer. 

Uppdrag från fullmäktige 
• Alla nämnder ska inrikta sitt verk-

samhetsutbud så att det främjar 
jämställdheten 

√ Uppfyllt  

Verksamheten riktar sig jämställt till dess 
kunder som företräds av både kvinnor och 
män. Inga områden har identifierats där 
behov finns av att ändra utbudet för att ge 
ett mera jämställt utbud. 

• Vid nyanställningar ska vid lika kompe-
tens hänsyn även tagas till att få en jämn 
könsfördelning och jämnare etnisk 
bakgrund 

→ Arbetet pågår! 

Vid nyrekrytering beaktas målet. 

Nämndens egna mål 
• Arbeta för jämn könsfördelning inom 

alla enheter inom samhällsbyggnads-
förvaltningen 

→ Arbetet pågår! 

Vid nyrekrytering arbetas för att få en 
jämnare fördelning då könsfördelningen 
inom vissa enheter är mycket ojämn. 

Välskött kommun med 
engagerade anställda 
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• Medarbetarenkät för alla anställda ska 
göras årligen 

√ Uppfyllt! 

Förvaltningen har deltagit i revidering av 
tidigare enkät och årets enkät genomfördes 
i november där närmare 100 procent 
deltog. 

• Med utvecklingsverktyget IiP – 
Investors in People – fokusera på an-
ställdas kompetensutveckling för att 
under perioden uppnå en certifiering av 
verksamheten enligt IiP –standard 
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√ Uppfyllt! 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är kommunens 
första förvaltning som har uppnått certifiering enligt 
IiP-standard.  

Nämndens egna mål 
• Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara 

kvalitetscertifierad enligt IiP (Investors In 
People) senast 2006 

√ Uppfyllt! 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens chefer ska 
delta i kommunens ledarutvecklingsprogram 

√ Uppfyllt! 

 

• Minst 80 procent av de anställda inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen ska i 
medarbetarenkäten positivt bedöma 
ledarskap kompetensutveckling och 
verksamhetens effektivitet  

! Ej uppfyllt! 

Utfall för 2006 visar en stark positiv ut-
veckling under året även om målet inte har 
uppfyllts helt. 

Arbete pågår ständigt för att utveckla 
verksamheten med utgångspunkt från IiP-
standard (Investors in People) med fokus 
på personalens kompetensutveckling. 

 
 
 
 
 
 

 
Bland årets händelser 2006 finns Stockholmsvägens ombyggnad. 
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Styrkort 

VERKSAMHETSMÅTT

Mått Utfall 2006 Utfall 2005 Utfall 2004
Vägdrift
Vägskötsel omfattande barmarks-och vinterunderhåll, offentlig
belysning och akuta underhållsarbeten:  
Vägar inklusive gångbanor tkr/km 68,3 64,4 65,7
Separata gång- och cykelvägar  tkr/km 29,4 27,7 28,3
Planerat underhåll omfattande beläggningsunderhåll, 
offentlig belysning reinvesteringar och brounderhåll  
Vägar inklusive gångbanor tkr/km 29,9 26,7 3,3
Separata gång- och cykelvägar  tkr/km 12,9 11,5 1,4
Vägar inklusive gångbanor  km 100,0 96,1 95,3
Separata gång- och cykelvägar  km 48,2 44,6 40,3
Övertagna vägar inklusive gångbanor km 3,9 0,8
Övertagan separata gång-och cykelvägar km 3,6 4,3
Antal trafikolyckor/kommunala vägar 80 77
Bygglov 
Bygglov villa m planavgift (genomsnitt/kr) 29 106 29 106 28 512
Kostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten 94%
Antal beviljade bygglov/bygganmälan 340 310 275
Antal förhansbesked 50 52 50
Exploateringsverksamhet
Planlagd yta i arbetsplatsområden m² (kommunägd) 158 600 179 000 222 000
Antal m² såld tomtmark i arbetsplatsområden 25 200 43 000 15 000
Bostadsbyggnadsprogram/antal bostäder byggstart 267/257 191/200 259/171
Antal antagna detaljplaner 6 5 3
Antal planremisser 10 15 12
Lokalförsörjning-/förvaltning Mål
Planerat underhåll av byggnader kr/m² BRA 50 68 47 31
Förvaltningskostnad TuFa, kr/m² BRA 376* 397 364 348
Energiförbrukning för uppvärmning, kWh/m² BRA
 graddagkorrigerad förbrukning 116,8** 113,3** 117,9** 116,8**
 verklig förbrukning 104,9** 109,4** 110,9**
(se separat bilaga, graddagskorrigerad och verklig förbrukning.)

* Förvaltningskostnad exkl. kapitaltjänst kostnad för inhyrdalokaler och städkostnader

**Samtliga förbrukningar exkl centrumfastigheterna
EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr

Budget
Budget 

avvikelse 2 005 2 004
SBN exkl/resultatenheter 30 380 2 173 1 940 1 468
Tunafastigheter inkl. städverksamheten 2 112 2 555 2 112 1 465
Avfallshantering -242 -229 -242 164

MEDBORGARE/BRUKARE
Mått Mål Utfall 2006 Utfall 2005 Utfall 2004
Kundenkät TuFa (skala 1-5) 3,8 3,7 3,8 3,6
Antal överklagan gällande detaljplaner 2 2 1 0

Mått/Medborgarundersökning Nöjd-Medborgar-Index (NMI)
Vallentuna 
kommun

Samtliga 
kommuner

Verksamhetens betygsindex för Vallentuna och för samtliga
 kommuner, medelvärdet redovisas. 100 högsta värde i  betygsindex Ingen undersök-
Nöjdhet med kommunala gator och vägar ning genomförd 50 48
Nöjdhet med kommunala gång och cykelvägar 2006 52 50
Nöjdhet med renhållningen 61 63

FRAMTID/UTVECKLING
Mått Mål Utfall
Antal pågående utvecklingsprojekt 4 3

MEDARBETARE
Mått Utfall 2006 Utfall 2005
Antal  årsarbetare 90,4 90,9
Sjukfrånvaro 7,6% 8,8%
Resultat medarbetarenkät 84% 72%
*Definitioner av de olika mätområdena finns med som bilaga
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Uppföljning av ekonomi – driftsbudget 

Verksamhetsblock 2006 2006 2005
Budget Bokslut % Avvikelse 

mot 
budget

Bokslut %

TOTALT * 30 380 28 207 2 173 27 941
Politisk nämnd K 300 343 114% -43 299 104%

N 300 343 114% -43 299 104%

Förvaltningsgemensam K 15 633 16 377 105% -744 15 367 102%
administration I -11 845 -11 854 100% 9 -3 184 101%

N 3 788 4 523 119% -735 12 184 103%

Fysisk planering K 325 94 29% 231 279 27%
I -445 -197 44% -248 -435 110%
N -120 -103 86% -17 -156 -25%

Bygglov och inspektioner K 2 660 2 678 101% -18 63 313%
I -2 440 -2 496 102% 56 -2 406 124%
N 220 182 83% 38 -2 343 122%

Kart- o mätverksamhet K 370 455 123% -85 350 76%
I -300 -349 116% 49 -324 116%
N 70 106 151% -36 26 14%

Markreserv K 1 404 1 504 107% -100 1 381 98%
I -1 499 -1 354 90% -145 -1 510 96%
N -95 150 -158% -245 -129 79%

GIS-verksamheten K 1 128 985 87% 143
I 0 -28 0% 28
N 1 128 957 85% 171 0

Väghållning K 17 163 16 493 96% 670 16 162 100%
I -130 -173 133% 43 -583 448%
N 17 033 16 320 96% 713 15 579 97%

Parkverksamheten K 3 693 3 358 91% 335 3 177 101%
N 3 693 3 358 91% 335 3 177 101%

Miljöskydd & naturvård K 2 132 1 774 83% 358 33 12%
I -729 -912 125% 183 -812 111%
N 1 403 861 61% 542 -779 174%

Inspektioner med mera K 1 730 1 586 92% 144 39 22%
I -765 -620 81% -145 -727 118%
N 965 966 100% -1 -688 158%

Bostäder K 12 125 11 477 95% 648 12 716 96%
I -13 000 -12 785 98% -215 -13 154 93%
N -875 -1 308 149% 433 -438 50%

Bostadsanpassning K 1 700 923 54% 777 1 242 94%
N 1 700 923 54% 777 1 242 94%

Exploatering övrigt K 1 170 930 80% 240 -31 -10%
N 1 170 930 80% 240 -31 -10%

* K=Kostnad I=Intäkt
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Uppföljning av ekonomi – resultatenheter 

Verksamhetsblock 2006 2006 2005
Budget Bokslut % Avvikelse 

mot 
budget

 Bokslut %

TOTALT * 1 870 -456 2 326 -242
Tekn adm TuFa K 7 060 6 394 91% 666 6 434 104%

I -62 -68 6 -376 606%
N 6 998 6 326 90% 672 6 058 99%

Parkeringsverksamhet K 190 98 51% 92 156 28%
I -380 -408 107% 28 -379 100%
N -190 -311 163% 121 -222 117%

Säkerhetsverksamhet K 2 500 2 346 94% 154 1 790 92%
I -50 0 1% -50 -15 31%
N 2 450 2 346 96% 104 1 774 93%

Drift-grupp K 2 952 2 737 93% 215 2 656 134%
I -1 440 -1 660 115% 220 -1 876 98%
N 1 512 1 077 71% 435 780 59%

Bygg-grupp K 1 610 1 646 102% -36 1 537 106%
I -850 -1 226 144% 376 -1 011 126%
N 760 420 55% 340 526 81%

Egna, hyrda och K 119 822 119 901 100% -79 119 224 101%
bostadsfastigheter I -129 423 -129 143 100% -280 -128 087 102%

N -9 601 -9 242 96% -359 -8 863 111%

TuFa städ K 12 120 10 793 89% 1 327 11 403 100%
I -12 987 -12 800 99% -187 -12 879 96%
N -867 -2 006 231% 1 139 -1 476 146%

TuFa städ administration K 1 050 948 90% 102 774 114%
N 1 050 948 90% 102 774 114%

Totalt TuFa 2 112 -443 2 555 -648

Avfallshantering K 14 724 14 894 101% -170 13 920 97%
I -14 966 -14 907 100% -59 -13 514 95%
N -242 -13 5% -229 406 248%

* K=Kostnad I=Intäkt
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Förklaring och avvikelseanalys av nyckeltal och driftsbudget 

Förvaltningsgemensam administration  
Inom förvaltningen har personalomsättning inom enheten plan- och exploatering gjort att arbetstid på 
exploateringsprojekt har belastats i mindre omfattning än planerat och därav följer minskad överföring av 
kostnader till exploateringsverksamheten, cirka 700 tkr. 

Styrtal för sjukfrånvaro har under året haft en positiv utveckling liksom styrtal för årets medarbetarenkät där 
utfallet har markant förbättrats. Samhällsbyggnadsförvaltningen har satsat på utveckling och har som första 
förvaltning i Vallentuna kommun uppnått IiP-standard vid utvärdering av organisationen under maj månad.  

Bygglov och inspektioner  

Under 2006 har fördelning av administrativa kostnader (löner mm) lagts ut på verksamheter för att kunna följa 
upp dels hur mycket verksamheterna kostar och dels kunna se hur stor kostnadstäckningsgraden är för de 
verksamheter som delvis finansieras med avgifter. Kostnadstäckningsgraden för bygglovverksamheten uppgår 
för 2006 till 94 %. 

Väghållning  
Under året har extra satsningar gjorts på beläggningsarbeten (cirka 850 tkr) då kostnaderna för drift av vägar 
blivit betydligt lägre än budgetera cirka 1 000 tkr. Vägdriften sköts på entreprenad av Vägverket Produktion AB 
och vissa kostnader är rörliga vilket gör att avsatta medel för snöröjning under året endast har förbrukats till en 
mindre del. På grund av vakans av trafikingenjör har trafiksäkerhetsåtgärder som planerats inom driftbudgeten 
inte uförts då större investeringsprojekt har prioriterats. Total ger väghållningen ett överskott på 714 tkr. 

Styrtal för kommunens väghållning finns för vägskötsel som ur kostnadssynpunkt endast marginellt kan 
påverkas inom gällande entreprenadavtal och för planerade åtgärder där kommunen svarar för planläggning av 
insatser. Ökade kostnader för vägskötsel per km beror delvis på att entreprenaden har utökats och avtalet nu 
omfattar bland annat årlig slamsugning av kommunens samtliga regn- och dikesbrunnar inom gatumark. Styrtal 
för medborgare/brukare redovisar nöjdheten med kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar. Utfallet för 
Vallentunas del är enligt medel i betygsindex för gator och vägar och något högre än medel för gång- och 
cykelvägar. Vallentuna kommun ligger generellt högre än utfallet för samtliga kommuner. 

Miljöskydd och naturvård  
Stort antal ansökningar för avlopp och bergvärme ger ett positivt resultat. Kostnader för projektet VA-
utredningen i Garns-Ekskogen har inte överförts till verksamheten enligt plan. Totalt ger miljöskydd och 
naturvård överskott på 542 tkr. 

Bostäder  
Extra satsningar på upprustning av lägenheter har inte genomförts då flertal bostadsrätter med stort 
renoveringsbehov har sålt i befintligt skick. Totalt ger verksamheten ett överskott på 433 tkr. 

Bostadsanpassning  
Kostnaderna kan variera över åren det beror på hur många ärenden som inkommer under året och även vilken 
typ av bostadsanpassning som ärendet kräver. Under 2006 har inga kostnadskrävande åtgärder behövts vidtas. 
Totalt ger verksamheten ett överskott på 777 tkr. 

Parkverksamheten  
Under året har extra satsningar påbörjats för upprustning av kommunala lekparker för att förbättra funktion och 
säkerhet. Totalt ger verksamheten ett överskott på 335 tkr. 

Exploateringsverksamhet  
De senaste årens uppåtgående trend vad gäller antal sålda verksamhetstomter, antagna detaljplaner och 
påbörjade bostäder håller i sig. Fortsatt försäljning inom Okvista och Fågelsångens arbetsområden gav under 
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2006 ett överskott inom exploateringsverksamheten för arbetsområden. Även inom bostadsexploateringen året 
gett ett stort överskott. Försäljning av mark som avtalats i exploateringsavtal har fallit till betalning samtidigt 
som inget större vägbyggnads-projekt som finansieras via exploateringsverksamheten har pågått. 
Anläggningsarbetena i Uhamra strand startade i slutet av året.  

Utvecklingsprojekt  
Under året har arrenden, exploateringsavtal, servitut m. fl. avtal ur kommunens avtalsarkiv registrerats i ett 
digitalt system, Tefat-Avtal.  Systemet ger stöd för bevakning av t.ex. debiteringar enligt exploateringsavtal och 
tidpunkter för omförhandling av arrendeavtal. Utveckling av checklistor för avtalsutformning och 
dokumentation av arbetsrutiner har inte genomförts. 

Förklaring och avvikelseanalys av nyckeltal och driftsbudget – resultatenheter  

TuFa administration: 
Lönekostnader och övriga personalkostnader har blivit lägre än budget. Särskilda medel avsatta för byte av 
fastighetssystem har inte tagits i anspråk (300 tkr). Viss del av lönekostnaderna har belastat annan verksamheten 
såsom centrumförsäljningen. Totalt ger verksamheten ett överskott på 672 tkr. 

Bygg- och driftgruppen  
Minskade personalkostnader p. g. a. av föräldrarledigheter. Under året har stora insatser gjorts med egen 
personal för att åtgärda akuta underhållsbehov på kommunens fastigheter. Kostnaderna fördelas via 
arbetsordersystem och belastar aktuell byggnad och verksamhet där åtgärden har utförts.Totalt ger verk-
samheterna ett överskott på 775 tkr. 

Egna, hyrda och bostadsfastigheter  
Mediakostnader dvs el-, olja-, fjärrvärme- och vattenkostnader har ger ett stort överskott på ca 1,3 mkr.  
Året har varit betydligt varmare än ett normalår vilket har bidragit till att uppvärmningskostnaderna har blivit 
lägre. Extra satsningar på planerat underhåll har utförts under året och ökat från 47 kr/m² BRA till 68 kr vilket 
överträffar årets målsättning som var 50 kr. Positivt är att inga större skador på fastigheterna har förekommit 
och att klottret har minskat under 2006. Det negativa resultatet som verksamheten ger beror på minskade 
externa nettointäkter för hyror som följd av försäljning av centrumfastigheterna. Totalt ger verksamheten ett 
underskott på 359 tkr. 

Styrtalet för förvaltningskostnader har ökat i och med årets extra satsningar på planerat underhåll och för att 
totala arenan har minskat efter centrumförsäljningen. Förvaltningskostnaden exklusive kostnader för underhåll 
och mediaförsörjning är dock oförändrad mot föregående år. Utfallet för planerat underhåll, räknat per m², 
överträffar målet då 2005 års överskott i huvudsak har använts till planerat underhåll av byggnader och 
tomtmark. TuFa:s kundenkät visar på fortsatt hög nivå men når inte helt upp till uppsatta mål. 

TuFa städ  
Stora satsningar har gjorts för att effektivisera städverksamheten. Maskinparken har moderniserats och 
kompletterats med nya maskiner. Detta har gjort arbetet effektivare och antalet anställda har därmed kunnat 
minskas med två under året. Samarbetet mellan grupperna har utökats och man hjälps åt inom distrikten vilket 
har medfört lägre kostnader för vikarier. Städverksamheten är ingen egen resultatenhet och samtliga kostnader 
särredovisas inte på verksamheten. Totalt ger verksamheterna ett överskott på 1,2 mkr.  

Avfallshanteringen  
Året resultat medför att underskottet ökas med 13 tkr vilket beräknas kunna täckas via lägre entreprenörs-
ersättning i nytt avtal vilket beräknar balansera resultatet 2007.  

Nyckeltalet för medborgare/brukare redovisar nöjdheten med renhållningen i kommunen. Högsta värde är 100, 
kommunens utfall är 61 vilket är bra men ligger lägre än medeltalet för samtliga kommuner. 
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Personalredovisning 

Mått Målsättning Helår 2006 Helår 2005 Helår 2004

Antal anställda 94 95 88
Antal årsarbetare 90,4 90,9 84,7
Medelålder (år) 49,2 49,1 50,7
Andel män 39% 41% 40%
Personalomsättning % 10,9% 10,0% 14,0%
Medellön (tkr) 22,8 22,1 21,5
Medianlön (tkr) 21,2 20,5 19,6

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:
Andel sjukdgr som avser de som är
sjuka 60 dgr eller mer 71,5% 68,0% 78,0%

Sjukfrånvaro fördelad på kön
Män 4,4% 7,1% 14,1%
Kvinnor 9,8% 9,8% 10,0%

Sjukfrånvaro fördelad på ålder
29 år och yngre 2,3% 1,8% 0,5%
30 - 49 år 4,3% 6,4% 9,4%
50 år och äldre 12,4% 12,7% 15,2%

Samtliga 7,6% 8,8% 11,8%

2006 2005
Medarbetarenkät - andel som svarat postivt vad gäller:
Ledarskap 80% 62%
Arbetstillfredsställelse 89% 80%
Kompetensutveckling 84% 59%
Delaktighet 83% 61%
Effektivitet 78% 65%
Kundorientering 91% 81%
Arbetsmiljö 73% 54%
Diskriminering 96% 96%
Kommunen som arbetsgivare 72% 67%
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Investeringsbeskrivningar 
Vallentuna Trafikplats 
Projektet omfattar utgifter för upprättande av 
arbetsplan, järnvägsplan och detaljplan inför 
byggande av en planskild korsning mellan 
Roslagsbanan och Angarnsvägen/Väsbyvägen med 
en 360 m lång järnvägsbro, nya cirkulationsplatser 
och en överdäckning mellan kyrkan och centrum 
m.m. I projektet ingår kostnader för utredningar av 
alternativa utföranden, träffande av avtal mellan 
kommunen, SL och Vägverket, myndighetstillstånd 
och avtal med berörda fastighetsägare.  

Nedlagda utgiften i projektet från år 1999 är ca 9,0 
miljoner kronor. Återstående utgifter är beräknade 
till 1,5 miljoner kronor fram till antagande av 
planerna. 

I länsplanen för regional transportinfrastruktur finns 
100 miljoner kr som en statlig del under år 2009-
2012 till byggandet. Arbete pågår för att ansöka om 
statliga anslag för järnvägen. Totalt är anläggnings-
arbeten kostnadsberäknade till 185 miljoner kr 
exklusive ersättningstrafik under avstängning av 
Roslagsbanan. 

• Utställning av järnvägsplanen, arbetsplanen 
och detaljplanen är avsedd att ske under 
första halvåret 2007 och antagande därefter 
när erforderliga avtal om finansiering har 
träffats. 

• Vägverket region Stockholm leder arbetet 
med upphandling och byggande av 
trafikplatsen. 

 
Trafiksäkerhetsåtgärder 
Framtagen trafikplan ligger som grund för priori-
tering av trafiksäkerhetsåtgärder inom investerings-
anslaget. Anslaget för 2006 är 2 000 tkr, 3 225 tkr 
har även ombudgeterats från 2005 totala medel för 
2006 är 5 225 tkr. 

Diverse trafiksäkerhetsåtgärder har utförts under 
2006. Ombyggnad av busshållplatsen Rosengården 
har utförts. Teknikvägens gångbana har breddats. 
Gångbana har anlagts på Ekebyvägen samt Snapp-
tunavägen. Gång- och cykelväg har utförts på norra 
delen av Ekebyvägen samt vid Lindholmens 
infartsparkering. En projektering har gjorts för en 
gång- och cykelväg i Lindholmen samt för en 
cirkulationsplats på Gymnasievägen.  

 
Stockholmsvägen, södra delen 
Stockholmsvägens ombyggnad började planeras 
1999 i samband med Arningevägen blev färdig.  

Utbyggnaden av delen norr om Gamla Karlbergs-
vägen blev färdig 2003. Utbyggnaden av södra 
delen har delats in i tre etapper varav alla etapper är 
slutbesiktigade och tagna i bruk (undantag 
bullerplank som skall målas om våren 2007 och 
därefter besiktigas). 

 I etapp 1 och 3 ingick även VA arbeten som 
samarbetsprojekt mellan Vallentuna kommun och 
Roslagsvatten. 

• Länsstyrelsen har fastställt den länsplan för 
regional transportinfrastruktur i vilket projektet 
ingår som statsbidragsberättigat och statsbidrag 
beräknas till 10 mkr. Total bruttoutgiften för 
utbyggnaden av södra delen har beräknats till 
24,5 mkr. Projektet kommer att finansieras 
enligt nedan: 

Investeringsbudget  12,5 mkr 

Statsbidrag  10,0 mkr 

Exploateringsbudget  2,0 mkr  

Bällstabergsvägen/leden 
Är ännu inte slutredovisad då kommunen ligger i 
tvist med entreprenören. Ärendet skall tas upp i 
tingsrätten. 

Stockholmsvägen div åtgärder 
Kommer att slutredovisas innan årets slut 

Resultatenheter inom SBN 
TuFa Tunafastigheter 

Ventilationsåtgärder 
För att förbättra ventilationen i kommunens 
fastigheter, främst daghem och skolor, sker 
investering i ventilationsanläggningar med  
3 mkr per år under perioden. 

Under 2006 har följande investeringar utförts:  

• Västanvindens förskola 

• Vikingens förskola 
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Byggstart i maj 2006 och projektet genomförs i 
etapper med beräknat färdigställande december 
2007.  

Lovisedalsskolan, ändring och tillbyggnad, 
etapp 3 
Nybyggnad av två förskoleavdelningar samt 
administrationslokaler direkt i anslutning till östra 
flygeln i huvudbyggnaden har genomförts och 
befintlig paviljong flyttats för att bereda plats för 
tillbyggnaden. Dessutom har Lokatten byggts om 
till tre förskoleavdelningar som färdigställdes i 
december 2005. I projektet ingick också ny 
angöring med p-platser söder om tillbyggnaden. 
Ändringen och tillbyggnaden påbörjades oktober 
2005 och färdigställdes i augusti 2006. 

Ekebyskolan, ändring och tillbyggnad till F-9 
skola  
Projektet omfattar ombyggnad av huvudbyggnad 
samt om- och tillbyggnad av matsalsbyggnad. 
Huvudbyggnaden byggs om och anpassas för att 
inrymma två arbetsenheter med vardera ca 120 
elever per enhet. Även experimentverkstad, elev-
vård, miniaula kombinerat med bibliotek, café och 
administration kommer att inrymmas i huvud-
byggnaden. Matsalsbyggnaden byggs om- och till 
för att inrymma praktiskt estetiska ämnen. 

Ekebyskolan, Nybyggnad av sporthall  
En ny mellanstor sporthall om 18x36 meter byggs 
ihop med den befintliga gymnastikbyggnaden.  
Den nya sporthallen byggs i två våningar med entré 
på samma nivå som nuvarande idrottshall. I den 
befintliga idrottshallen kommer omklädnings-
rummet mot söder att byggas om till två omkläd-
ningsrum och duscharna uppfräschas. Under våren 
2006 genomfördes ramprojektering. Byggstart för 
projektet skedde i december 2006 med färdig-
ställande december 2007. 

Bällstalund, nybyggnad av förskola 
Nybyggnad av förskola med tre avdelningar samt 
tillagningskök. Under hösten/vintern 2006 har 
ramprojektering för totalentreprenad genomförts. 
Beräknad byggstart är april 2007 med invigning i 
januari 2008. 

 

 

 
 
Lovisedalsskolans innergård, sensommaren 2006.                                                                                                    Foto: Sonia Blom 
 

 60



VALLENTUNA KOMMUN   Verksamhetsberättelse 2006 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Investeringsredovisning 
tkr 

Projekt Start- Ing balans Bokfört Årets budg Kvar av Totalt nedl kap vid Beräknat
Beräknad 

total-
nr Benämning datum bokfört 2006 Avvikelse totalbudget årsslut (UB) slutdatum summa

Summa alla rader 262 978 194 757 75 048 45 772 31 387 31 433 238 216
VÄGHÅLLNING
Pågående projekt 

2701 Vallentuna Trafikplats, arbetsplan, järnvägs- 1999 5 000 7 416 -2 416 1 564 -3 980 -3 980 8 980 2007-12-31 9 000
2280 Gatubelysning Karby, Brotty,Angarn 1 550

plan, detaljplan
2774 Stockholmsvägen södra 

Investeringsbudget 2003 12 500 3 326 9 174 12 600 -3 426 -3 426 15 926 2006-12-31 12 500
Finansiering via statsbidrag 10 000
Finansiering via exploateringsbudget 2 000
Totalt utgift 24 500

2245 Skördevägen 2004 1 500 252 1 248 157 1 091 1 091 409 2007-12-31 1 500
2279 GC-väg Orkesta bygdeg 1997 300 21 279 0 279 279 21 300

Summa pågående projekt Väghållning 19 300 11 015 8 285 15 870 -6 036 -6 036 25 336

Trafiksäkerhetsåtgärder
2776 Trafiksäkerhetsåtgärder 2006 2006 1 642 1 642 2008-01-01 2 600
2775 Busshållplats Rosengården 2004 118 615 733 2006-09-01 750
2208 Gångbana längs Ekebyvägen 2005 23 4 27 2006-12-31 500
2209 Utveckling av trafikplanen 2005 2 7 9 2008-01-01 300
2768 Hastighetssänkande åtg Ekebyvägen 2005 3 0 3 2008-01-01 1 000

Trafiksäkerhetsåtgärder löpande
Summa pågående projekt Årsbudget 5 225 146 5 225 2 269 2 956 2 956 2 415

Färdigställda projekt ej slutredov
2246 Bällstabergsvägen 1995 22 836 26 159 -3 323 604 -3 927 -3 927 26 763 2002-11-30 26800
2728 Stockholmsv div åtgärd 2000 3 000 4 943 -1 943 -45 -1 988 -1 988 4 898 2002-12-31 5 000

Summa färdiga projekt Väghållning 25 836 31 102 -5 266 559 -5 915 -5 915 31 661

TUNAFASTIGHETER
Pågående projekt 

2202 Lovisedalsskolan,ändrig o tillbyggn etapp 3 2005 17 500 3 090 14 410 14 763 -353 -353 17 853 2006-08-01 18 900
2216 Utbyggnad ICA 2005 112 -112 -112 0 -112 0
2754 Ekebyskolan, ändring o tillbyggnad F-9 2005 25 200 772 24 428 7 894 16 534 16 534 8 666 2008-01-01 25 200
2757 Ekebyskolan, nybyggnad sporthall 2006 19 000 0 19 000 713 18 287 18 287 713 2007-12-01 23 600
2763 Bibliotek utbyggnad 2002 0 0 0 0
2214 Bibliotek utbyggnad Sammanslagna 1 000 304 696 550 146 146 854 75000
2215 Korallen tillbyggnad, förstudie 1 200 1 200 154 1 000 1 046 200 59000
2218 Bällstalund förskola 2006 692

Summa TuFa 63 900 4 278 59 622 24 654 35 613 35 660 28 174

Färdigställda projekt  slutredov
2201 Gustav Vasa skolan, ombyggnad kök 2005 1 900 2 145 -245 28 -273 -273 2 173 klart 2 164
2278 Gamla Väsbyvägen 8, ombyggnad 2005 1 500 1 510 -10 6 -16 -16 1 516 klart 1 516
2725 Bällstabergsskolan 2000 142 000 137 880 4 120 1 665 2 455 2 455 139 545 klart 139 550

Summa färdigställda projekt TuFa 145 400 141 535 3 865 1 699 2 166 2 166 143 234

TuFa VENTILATION/ENERGI
Pågående projekt 

2326 Energikartläggning 2006 0 159 159 2006-08-31 250
Färdigställda projekt ej slutredov

2325 Vikingen Ventilation 2006 0 183 183 2006-12-31 230
2324 Västanvinden Ventilation 2006 0 220 220 2006-12-31 270
2772 Ekebyskolans gymnastikbyggn 2004 1 305 75 1 380 2005-12-31 1 440
2322 Torghuset 2004 1 938 1 938 2004-11-30 1 970
2323 Kårsta förskola 2004 312 27 339 2004-12-31 350
2309 Videgården 2005 506 39 545 2005-12-31 600
2310 Gustav Vasa skolans matsalsbyggnad 2005 910 910 2005-12-31 910
2744 Lovisedalskolan Östra flygeln + gymn 2002 1 710 0 12 1 722 2005-12-31 1 800

Ventilationsprojekt ansv 265 löpande 714 Delprojekt
Summa Totalt ventilation Årsbudget 3 317 6 681 3 317 714 2 603 2 603 7 396

Summa TunaFastigheter 212 617 152 494 66 804 27 067 40 382 40 428 178 804

Total budget 
2006

Total budget 
alla år

 
 
 

 61



VALLENTUNA KOMMUN   Verksamhetsberättelse 2006 

Myndighetsnämnden för teknik och miljö 
 

Ordförande: Uno Arfvidsson (fp) Bruttokostnad*: 200 tkr

Antal ledamöter: 9 Nettokostnad: 200 tkr

Förvaltningschef: Olle Wallin Budgetavvikelse 2006 –30 tkr

Antal årsarbetare  Budgetavvikelse 2005 -9 tkr
* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner 
 

Andel av samtliga nämnders 
bruttokostnad

0,01%

Andel av samtliga nämnders 
nettokostnad

0,02%

 
Samma andel av nettokostnader även tidigare år 

 

Myndighetsnämnden för teknik 
och miljös uppgift är 
• att fullgöra kommunens myndighetsutövning 

enligt gällande lagstiftning för miljö- och 
hälsoskyddsområdet och besluta om bygglov 
vid kommunens egna anläggningar 

Årets händelser 
• Utredning om den framtida lösningen av 

avlopps- och vattensituationen i Garns-
Ekskogen har påbörjats 

• Inventering av cisterner i kommunen har 
gjorts med krav på uppföljning av inte 
godkända cisterner. 

• Djurskyddstillsynen har prioriterats och nästan 
samtliga mjölkproducenter har fått tillsyns-
besök. 

• En kampanj för radoninventering har startat. 

• Samtliga förskolor i kommunen har fått 
tillsynsbesök. 

• Fågelinfluensan innebar mycket arbete i form 
av beredskapsmöten. 

• Vattenvårdsarbete har pågått aktivt under året 
och en utredning om Vallentunasjön har 
påbörjats. 

Verksamhetsförändringar 
Viss utökning har skett av resurserna för livs-
medelstillsyn under året. Rekrytering av ny 
anställning som livsmedelsinspektör/samordnare 
pågår. Mera tid har lagts på natur- och vattenvård 
under 2006. 

Framtiden 
Den nya livsmedelslagens tillämpning kräver att 
samtliga livsmedelslokaler ska omklassas. 

Nya allmänna råd om enskilda avlopp innebär att 
kommunen ska klassas i hög- och lågriskområden. 
Inventering av kommunens över 2000 enskilda 
avlopp ska påbörjas då de enligt de allmänna råden 
ska besiktigas minst vart tionde år. 

Omprövning av avfallshanteringen i Löt kommer 
att ske med början under 2007. 

Miljöverksamhetens resurser ska anpassas till 
förändringar av miljölagstiftningen och ökade krav 
från allmänheten inom hela miljöområdet. 
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Uppföljning av mål och uppdrag 
 

Vallentunabornas ekonomi 
och välfärd 
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• Kommunen ska ha planberedskap för att 
kunna erbjuda mark för såväl nya företags-
etableringar som för befintliga företags 
behov 

→ Arbetet pågår! 

Arbetet utförs huvudsakligen i planarbetet 
tillsammans med enheten Plan och exploa-
tering. 

Nämndens egna mål 
• Vid myndighetsutövning ska eftersträvas 

att den enskilde med egna insatser kan 
påverka avgiftsnivån, till exempel genom 
egenkontroll 

→ Arbetet pågår! 

För miljö- och hälsoskyddsobjekten gäller att 
den enskilde kan begära en avgiftsreducering, 
beslut fattas av myndighetsnämnden. Tillsyns-
behovet bedöms individuellt och fungerande 
egenkontroll, god skötsel och ringa störning 
beaktas. Under året har företag informerats om 
möjligheten till avgiftsdifferentiering i sam-
band med kommunicering av avgiften. Endast 
ett tillsynsobjekt har ansökt om reducering 
under året.  

• För myndighetsutövning som enligt lag kan 
finansieras genom avgifter ska eftersträvas 
full avgiftstäckning 

→ Arbetet pågår! 

Den nya avgiftsförordningen avseende 
livsmedelstillsyn, kommer att innebära att 
tillsynen till stor del avgiftsfinansieras. 
Dessutom finns möjlighet att debitera tim-
avgift inom övriga tillsynsområden. Avgifter 
kan således uppbäras i högre utsträckning om 
resurserna utökas. 

 

• Nytt förslag till taxa ska tas fram som 
uppfyller kommunfullmäktiges beslut om 
långsiktig kostnadstäckningsgrad om 70 
procent 

! Ej påbörjat! 

Nämnden planeras att se över taxan under år 
2007. 

Mått Mål Utfall 

Kostnadstäckningsgrad 
för myndighetsutövning 
som enligt lag som kan 
finansieras med avgifter  

45 % 40 %

 

Starkt medborgarinflytande  
– stor valfrihet 

Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• Utforma kvalitetsgarantier för kommunala 
tjänster under 2006 

→ Arbetet pågår! 

Arbetet innebär utveckling av rutiner, check-
listor och mallar samt förberedelse för e-
tjänster. Under 2006 har man inlett samarbete 
avseende blanketter med Södra Roslagens 
Miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH).  

Uppdrag från fullmäktige 
• Uppdra till samtliga nämnder att utveckla 

ett antal former för dialog mellan sina 
brukare, politiker och kommunala tjänste-
män, till exempel dialogseminarium, 
förvaltningsråd och Internetbaserade 
dialogformer 

→ Arbetet pågår! 

Enkät ska utformas av Utrednings- och 
statistikkontoret, (Stockholms stad) till alla 
företagare och beräknas skickas ut under 
första kvartalet 2007. 
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Nämndens egna mål 

• Informera och utveckla egenkontrollen hos 
företagare vilket ger en egenpåverkan av 
tillsynsavgifter 

→ Arbetet pågår! 

Informationsinsatser avseende egenkontroll 
sker i samband med inspektion och vid övrig 
rådgivning. Under juni 2006 anordnade 
förvaltningen kurs för näringsidkare i egen-
kontroll avseende miljöfarlig verksamhet.  
15 företag deltog. Informationsinsatser 
avseende egenkontroll sker i samband med 
inspektion och vid övrig rådgivning. 

Miljö, trafik och hälsa 

Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• Vattenkvaliteten i Vallentunasjön ska 
förbättras genom bland annat dagvatten-
rening och minimering av bräddningar 

→ Arbetet pågår! 

Oxundaåns vattenvårdsprojekt, där Vallentuna 
medverkar, arbetar med mål och åtgärder för 
Vallentunasjön. Arbete pågår för att höja 
kapaciteten på ledningsnätet. Dessutom har 
ombyggnad av en pumpstation skett. Det inne-
bär att läckage av avloppsvatten minskar. 

Ett projekt avseende våtmarkspark pågår, för 
rening av dagvatten från Vallentuna centrum. 

Uppdrag från fullmäktige 
• Riktlinjer för dagvattenhantering tas fram 

under 2006 i samarbete med Vallentuna-
vatten 

→ Arbetet pågår! 

Under året har samarbetet med Vallentuna-
vatten skett genom gemensamt deltagande i 
dagvattenseminarium. Oxundaåns vattenvårds-
projekt har inbjudit till seminarie kring 
dagvattenpolicyn i september.  

• I samarbete med berörda kommuner ska 
projekten för bättre vattenkvalitet i 
Vallentunasjön och Garnsviken fortsätta 
(Oxundaån-Åkerströmmen) 

→ Arbetet pågår! 

Vallentuna kommun deltar aktivt i Oxundaåns 
vattenvårdsprojekt och i det nystartade 
Roslagens vattenvårdsgrupp.  
Det sistnämnda samarbetet omfattar Åker-
strömmens avrinningsområde samt kust-
mynnande vattendrag i östra delen av 
kommunen. 

Nämndens egna mål 
• Genom tillsynsutredningen aktivt arbeta 

med kvalitets- och verksamhetsutveckling 

→ Arbetet pågår! 

Årlig översyn och revidering av tillsyns-
utredningen. 

• Ta fram en struktur för regelbunden tillsyn 
av alla verksamheter vart tredje år 

! Ej uppfyllt! 

På grund av personalbyte och resursbrist har 
planen inte tagits fram. 

• Genom information och miniseminarier 
öka insikten av de lokala och nationella 
miljömålen hos handläggare och 
förtroendevalda 

! Ej uppfyllt! 

Däremot har information skett till allmänheten 
med inriktning på miljömålen (Vallentuna-
mässan, skolbarn). Under 2007 planeras detta 
utökas vid bland annat kvartalsmöten 
(förvaltningen) samt vid nämndseminarier. 

• Inventering ska göras av alla hygienlokaler 
under 2006 

√ Uppfyllt! 

Inventering har genomförts. 

• Ett cisternregister ska tas fram under 2006 

→ Arbetet pågår! 

En enkät omfattande alla fastigheter med olje-
eldning har genomförts under året. Enkät-
svaren har registrerats. Korrigering av adresser 
sker med hjälp från administrativa enheten. 
Påminnelser, uppföljning av utdömda cister-
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ner, med mera. återstår, men det kräver extra 
resurser.  

• Inom kommunens del av Oxundaåns av-
rinningsområde åtgärda vattendragsnära 
avlopp med dålig reningsfunktion för att 
förbättra värden i Vallentunasjön 

→ Arbetet pågår! 

Under hösten har en examensarbetare inven-
terat enskilda avlopp i Vallentunasjöns 
avrinningsområde med hjälp av digitala kart-
verktyg och inspektioner. Större områden med 
enskilda avlopp åtgärdas genom att områdena 
planläggs och kopplas på kommunalt VA-nät. 
Uthamra Strand är ett exempel på ett sådant 
område. 

Tillsynsobjekt hälsoskydd

90

13

0

46

0
Välskötta

Normalskötta
, liten
hälsorisk
Normalskötta
, stor
hälsorisk
Misskötta

Antal tillsynsobjekt 149

Tillsynsobjekt miljöskydd 
C-anläggningar

6

15

26

2

10
Välskötta

Normalskötta,
liten miljörisk
Normalskötta,
stor miljörisk
Misskötta 

Ingen
information

Antal tillsynsobjekt 59

Tillsynsobjekt miljöskydd
U-anläggningar+Oklassade

17

13

6

26

60

Välskötta

Normalskötta,
liten miljörisk
Normalskötta,
stor miljörisk
Misskötta 

Ingen
information

Antal tillsynsobjekt 122 

 
Tillsynsobjekt livsmedel

2
32

42

5

83

Välskötta

Normalskötta,
liten risk
Normalskötta, stor
risk
Misskötta 

Ingen information

Antal tillsynsobjekt 
164

Tillsynsobjekt djurskydd

15
40

5

2

170

Välskötta

Normalskötta,
liten risk

Normalskötta,
stor risk

Misskötta 

Ingen information

 
Klassning av objekten har skett allt eftersom 
objekten besökts. Målet är att andelen ”Ingen 
information” ska minska och andelen 
”Välskötta” och ”Normalskötta” ska öka. 

Definition av klassningsbegrepp 
Välskött 

Ett objekt med god egenkontroll. Verksam-
hetsutövaren (vu) har god kontroll på verk-
samheten och dess påverkan på hälsa och 
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miljön. Vu reagerar självmant på dåliga 
provtagningsvärden eller rutiner och har en 
god kommunikation med tillsynsmyndigheten.  
 

Normalt 

Vu har egenkontroll, men arbetar inte själv-
ständigt med uppföljning och åtgärder. Kräver 
någon form av påtryckning från myndigheten 
samt uppföljning vid konstaterade brister i 
verksamheten.  

Misskött  

Ingen eller dålig egenkontroll. Kräver mycket 
arbete från myndighetens sida för att åtgärda 
brister i verksamheten. I värsta fall kan vu till 
och med motarbeta myndigheten.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

”Sjöormen” i Garnsviken: Den 8 december 2006 dränktes den sista delen av den över 5 km långa VA-ledningen genom 
Garnsviken. Därmed fick de 1100 invånarna i Brottby med omnejd sin vattenförsörjning säkrad för lång tid framöver. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Foto: Can Burcin Sahin 
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Styrkort 

VERKSAMHETSMÅTT

Mått Mål
Utfall 
2006

Utfall 
2005

Utfall 
2004

Verksamhet Antal tillsynsobjekt
Miljöskydd, U-anläggningar, varav besökta anges i % 122 20% 7% 12%
Miljöskydd,C-anläggningar, varav besökta anges i % 59 20% 7% 12%
Hälsoskydd, varav besökta anges i % 149 30% 30% 6% 13%
Djurskydd, varav besökta anges i % 232 20% 22% 18% 13%
Livsmedel, varav besökta anges i % 164 20% 12% 39% 7%
Avlopp,(äldre) befintliga, inspekterade anges i % 1966 10% 8% 0% 0%
Avlopp, tillkommande, inspekterade anges i %

Totalt antal ärenden  800 826 701
* varav avslutade 400 417 446
* varav klagomålsärenden 85 94 78
Kostnadstäckningsgrad för myndighetsutövning som 
enligt lag kan finansieras genom avgifter 45% 40%

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr

Mått Budget
Budgetav

vikelse 2005 2004

Politisk nämnd 170 -30 -9 -39

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått Mål Utfall
Utfall 
2005

Utfall 
2004

Miljöenkät, kommer att uformas under året

FRAMTID/UTVECKLING
Mått Mål Utfall
Antal träffar i Uno samarbete/nätverksgrupper (6 st grupper) 12 12
Antal pågående utvecklingsprojekt
Antal avslutade utvecklingsprojekt

MEDARBETARE

Mått Mål Prognos
Utfall 
2005

Utfall 
2004

*se under SBN

*Definitioner av de olika mätområdena finns sist i uppföljning av mål
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Uppföljning av ekonomi 
Driftsbudget

Verksamhetsblock 2006 Bokfört 2006 2005
Budget 2006-12-31 % Avvikelse mot 

budget
Bokslut

%

TOTALT 170 200 -30 161
Politiska nämnd Kostnader 170 200 118% -30 161 106%

Netto 170 200 118% -30 161 106%

 
 
Förklaring och avvikelseanalys av nyckeltal och driftsbudget 
I den ekonomiska sammanställningen redovisas endast nämndens kostnader dvs arvoden och ersättningar till 
politiker i myndighetsnämnden för teknik och miljö. Övriga verksamheter redovisas under SBN;s 
sammanställning. 

Utfallet som anges avser besök på kommunens/nämndens tillsynsobjekt. Utfallet 10 %–20 % är lågt och det har 
berott på resursbrist. Miljöenheten har fått förstärkning under 2006 vilket gör att t ex hälsoskydd har nått sitt 
mål med 30 %. Livsmedelsinspektören har slutat och rekrytering pågår. Utöver besök på tillsynsobjekt 
förekommer även tillsyn på tillfällig verksamhet, i prognosen har hänsyn inte tagits till tillsynen av de tillfälliga 
objekten. 
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Ordförande: Lars-Bertil Ohlsson (kd) Bruttokostnad*: 12 375 tkr

Antal ledamöter: 9 Nettokostnad: 11 463 tkr

Förvaltningschef: Ingrid Ullman Budgetavvikelse 2006 125 tkr

Antal årsarbetare 13 Budgetavvikelse 2005 108 tkr
* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner  
 

Andel av samtliga nämnders 
bruttokostnad

0,9%

Andel av samtliga nämnders 
nettokostnad

1,2%

 
Andel av nämndernas nettokostnad, 1,1% år 2005; 1,2% år 2004 

 

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 

• ta tillvara, vårda och levandegöra Vallen- 
tunas kulturarv 

• vara kommunens huvudman i turismfrågor 

• svara för kommunens konstinköp och fullgöra 
utsmyckningsuppdrag. 

Årets händelser 
• Skolbioverksamhet med 2 800 deltagare och 

med filmpedagogiskt arbete i skolorna 

• Mångkulturåret med program och 
uppmärksammade utställningar 

• Runriket Täby-Vallentuna invigning i 
september. Arbetsgrupp för vidare utveckling 

• Förstudie nytt Bibliotek/Kulturhus. 

 

Verksamhetsförändringar 
Kulturförvaltningens deltagande i det kommun-
gemensamma arbetet och i projekt har ökat, liksom 
värdefullt nätverksbyggande inom kommunen.  

Detta kan ses som en effekt av kommunens satsning 
på ett ledarutvecklingsprogram, som har fokus på 
kommunen som en helhet. Två personer från 
kulturförvaltningen deltar i programmet. 

Verksamhet med inriktning på barn och ungdomar 
har ökat. Nytt för vuxna är kulturluncher och en 
föreläsningsserie i samarbete med studieförbunden. 
Mångkulturåret har inneburit att vi inlett samarbete 
med kommunens integrationsservice.  

Framtiden 
Biblioteket/Kulturhuset byggs ut för att erbjuda 
Vallentunabor i alla åldrar en attraktiv, öppen 
mötesplats för kunskap, information, kultur-
upplevelser och förströelse. Utställningar och café 
ingår liksom Information Vallentuna med turist-
information. Arkitekturen och verksamheten 
inbjuder till engagemang och delaktighet. 

Medvetenheten om kulturmiljövården som viktig 
del av kommunens kulturella infrastruktur för-
djupas. Satsning på kulturutbudet och kulturmiljö-
vården, som båda har stor betydelse för marknads-
föringen av kommunen, prioriteras. 
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Uppföljning av mål och uppdrag 
 

Alla människors lika värde  
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• Alla människors lika värde. 

Kulturnämndens mål 
• Verksamhet och lokaler ska vara tillgäng-

liga för alla. Bibliotekets utbud och kultur-
verksamheten ska ta hänsyn till olika 
gruppers önskemål och behov. 

√ Uppfyllt! → Arbetet pågår! 

Riktad verksamhet till olika grupper är invävd 
i bibliotekets löpande verksamhet och i kultur-
verksamheten. 

Biblioteken är välförsedda med medier 
anpassade för barn och vuxna med läs-
handikapp; talböcker och taltidning till 
synskadade. Uppsökande biblioteks-
verksamhet riktas till alla äldreboenden.  
Totalt 76 besök med 655 deltagare. 

Förskole- och grundskolegrupper bjuds in till 
biblioteket för visning och lästips. 

I kulturverksamheten prioriteras barn och i 
samverkan med Nova och Kulturskolan 
ungdomar. 

Mångkulturåret har inneburit många nya 
kontakter med Vallentunabor. 

Starkt medborgarinflytande – 
stor valfrihet 
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• Skapa forum för det offentliga samtalet. 

Uppdrag från fullmäktige 
• Uppdra åt kulturnämnden att i samband 

med programmet för nytt bibliotek utforma 
en central informationspunkt för 
kommunen.  

√ Uppfyllt! → Arbetet pågår! 

Slutfört första etappen. Ingår i lokalprogram-
met för utbyggnaden. Kommunsekreteraren 
har ingått i arbetsgruppen för förstudien.  

Uppdrag att projektera och bygga ut 
biblioteket ingår i KP 2007-2009. 

• Utveckla ett antal former för dialog mellan 
sina brukare, politiker och kommunala 
tjänstemän samt internetbaserade dialog-
former. 

→ Arbetet pågår! 

Kulturnämnden inbjuder regelbundet till 
föreningsmöten och samråd med studie-
förbunden. 

I år kan nämnas ett samrådsmöte i samband 
med förstudien till utbyggnad av bibliotek.  

Kulturförvaltningen har haft två fokusgrupper 
med bibliotekstema. Nämndens initiativ med 
ett diskussionsforum i Kårsta följdes upp med 
ett Öppet möte i januari. Den grupp med 
Kårstabor som bildades 2004 fortsätter med 
gott resultat att ha söndagsöppet på 
biblioteket. 

Övrigt: ”Demokratiklassbesök”. Skolår 5 har 
inbjudits till ett annorlunda biblioteksbesök 
med samtal med eleverna kring temat 
demokrati, läsförmåga, kunskap och bibliotek.  

Kulturnämndens mål 
• Biblioteken ska stödja det offentliga sam-

talet, t. ex. genom samordning av kommun-
gemensamma satsningar och utställningar. 

→ Arbetet pågår! 

Exempel i år: Integrationsservice har 
disponerat Kulturfönstret för en utställning 
”Mångfald och integration”. Producerat 
utställning i samarbete med samhällsbygg-
nadsförvaltningen om utveckling av natur-
reservatet Björkby-Kyrkviken, som visades i 
Kulturfönstret och på Vallentunasjöns dag. 

• Planera det nya biblioteket för ökad 
självbetjäning. 

√ Uppfyllt etapp 1 ! → Arbetet pågår! 
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I förstudien för det nya biblioteket ingår att 
merparten av utlån och återlämning ska ske 
genom självbetjäning. Boknings-system för 
datorerna i studieverkstaden infördes under 
hösten. 

• Lägga ut de lokalhistoriska databaserna på 
kommunens hemsida. 

! Ej uppfyllt! 

Teknisk lösning saknas för att kommunen i 
egen regi ska kunna lägga ut databaserna på 
hemsidan. Alternativ lösning med extern 
hosting finns, men kan ej finansieras inom 
kulturnämndens budget. 

Alla fotografier i bildarkivet är nu digitalise-
rade och sökbara i en databas. Intresset för 
arkivet är stort och det besöks av många 
enskilda personer. Program kring arkivet har 
ordnats vid 14 tillfällen. Dessutom används 
det vid bibliotekets verksamhet på Korallen, 
Vårdbo och Östanbo.  

 

Värdig handikappomsorg 
Kulturnämndens mål  

• Programmet för det nya biblioteket ska 
granskas särskilt i samarbete med handi-
kapprådet, utifrån olika gruppers behov. 

→ Arbetet pågår! 

Förstudien har granskats. Tillgänglighets-
aspekter vävs in i den fortsatta planeringen 
och projekteringen. Handlingsplan för ökad 
tillgänglighet till biblioteksservice har ut-
arbetats. Planen följs upp på nationell nivå av 
Kulturrådet. 

Bostadsbyggande 

Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• Vi ska bevara och utveckla grönstruktur, 
variation och särdrag genom övergripande 
planering.  

Uppdrag från fullmäktige 
• Kulturnämnden ska i samråd med övriga 

nämnder ta fram ett nytt program för 

kulturmiljövård samt göra en 
kulturmiljöinventering. 

! Ej uppfyllt! 

Resurser för att genomföra en fullständig 
revidering och inventering finns inte. En 
förenklad revidering bör samordnas med 
arbetet med en ny översiktsplan (ÖP). 

Utveckling av centrala 
Vallentuna 

Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• Centrala Vallentuna ska utvecklas till en 
attraktiv kommunkärna i linje med 
fastställt planprogram. 

Uppdrag från fullmäktige 
• Kulturnämnden ska samverka med sam-

hällsbyggnadsnämnden i uppdraget att 
planera och bygga ut bibliotek och 
kulturlokaler under perioden. 

√ Uppfyllt! → Arbetet pågår! 

Förstudien är fullföljd och godkändes av 
kommunfullmäktige i juni. Ett viktigt mål är 
att byggnaden med sin moderna arkitektur och 
verksamheten ska bidra till Vallentuna 
centrums attraktivitet. 

Utvecklande kultur och fritid 

Kommungemensamma mål  
• Kommunen ska skapa möjligheter för ett 

växande föreningsliv i Vallentuna. 

• Ta tillvara kommunens kulturarv som källa 
till kulturupplevelser och fritidsaktiviteter. 

→ Arbetet pågår! 

Förutom årlig guidad bussrundtur för nyinflyt-
tade anordnades guidade bussturer på national-
dagen. En ny aktivitet var Vallentunasjöns dag 
i maj med kultur- och naturaktiviteter för alla 
åldrar. Kulturnämnden lämnande ekonomiskt 
bidrag till arrangemanget och medverkade 
med utställningar. I kulturnämndens monter i 
”Framtidens Vallentuna” presenterades bl.a. 
olika besöksmål i Vallentuna. 

 71



VALLENTUNA KOMMUN   Verksamhetsberättelse 2006 
Kulturnämnden 
 
Uppdrag från fullmäktige 

• Uppdra åt kulturnämnden och barn- och 
ungdomsnämnden att ta fram en biblioteks-
plan. 

! Ej uppfyllt! 

Initierat januari 2007. F.n. görs en kartlägg-
ning av hur respektive skola löst frågan om 
bibliotek/mediatek.  

• Uppdra åt kulturnämnden att ta fram en 
turistportal på hemsidan. Portalen ska visa 
vad kommunen har att erbjuda. 

√ Uppfyllt! → Arbetet pågår! 

En sida för turistinfo finns nu på hemsidan och 
utvecklas successivt.  

Vallentuna kommuns turistgrupp med en 
representant från berörda förvaltningar och 
kommunledningskontoret har bildats. 

En samverkansgrupp i turismfrågor har bildats 
av turismansvariga i Täby, Upplands Väsby 
och Vallentuna. En utveckling av turism i 
Vallentuna måste ses långsiktigt och kräver 
utveckling av fler besöksmål och även företag 
inom turistnäringen. 

• Uppdra åt kulturnämnden att utveckla 
information och samverkan med Täby 
kommun inom projektet ”Runriket” 

→ Arbetet pågår! 

Entrén till Runriket är färdigställd. Planer för 
de fortsatta samarbetet kring Runriket på 
övergripande och kommunnivå har påbörjats. 
Kommunantikvarien ingår i samordnings-
gruppen för Runriket. 

• Uppdra åt kulturnämnden att i samarbete 
med övriga nämnder utreda huvudmanna-
skapet för Vallentuna teater. 

! Ej uppfyllt! → Arbetet pågår! 

En förstudie genomförs våren 2007 som ett 
projektarbete inom ledarutvecklings-
programmet. 

Kulturnämndens mål 
• Ökad satsning på verksamhet riktad till 

barn och ungdomar bl.a. genom samverkan 
med skolorna genom kulturombud och med 
Kulturskolan och Nova.  

→ Arbetet pågår! 

Arrangemangssamverkan med Nova och 
Kulturskolan har utvidgats. Kulturförvalt-
ningen har tillsammans med kulturskolan och 
grundskolorna utvecklat ett kulturombuds-
nätverk som nu omfattar alla skolor.  

• Erbjuda alla skolor skolbio för alla elever i 
grundskolan och gymnasiet fr.o.m. hösten 
2006. 

→ Arbetet pågår! 

Alla grundskolor, gymnasiet och Vallentuna 
friskola deltar och skolbion har startat under 
höstterminen. Projektet stöds ekonomiskt av 
Filminstitutet.25 visningar med 2 900 elever. 
Filmskola under sommaren, 4 grupper. 

Programutbudet under 2006 har präglats av 
främst tre saker: Skolbio, Mångkulturåret och 
utställningen ”Masker i midvintertid i Rumä-
nien och i Sverige”. Dessa har breddat våra 
kontaktytor lokalt, regionalt och internationellt 

Jämställdhet 

Kulturnämndens mål 
• Jämställdhets- och mångfaldsperspek- 

tivet beaktas i planering av all verksamhet 

→ Arbetet pågår! 

Programmet för Mångkulturåret hade under 
våren som tema gemensamma traditioner i 
många kulturer kring liv – död – uppståndelse 
och fruktbarhet. Ett annat tema var att lyfta 
fram två minoritets kulturer, som är represen-
terade i Vallentuna, mandéer och romer. Båda 
grupper har aktivt deltagit i produktionen av 
utställningar och medverkat i arrangemangen.  
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Välskött kommun med 
engagerade anställda 
Kommungemensamma mål  

• Medarbetarenkät genomförs årligen. 

√ Uppfyllt 

• Genom rehabiliteringsåtgärder och 
förebyggande insatser ska vi minska 
sjukfrånvaron till att vara högst 5 %. 

√ Uppfyllt 

Sjukfrånvaron på kulturförvaltningen har i 
många år varit mycket låg. 2006: 1,4 %. 

I samarbete med kommunens friskvårdsgrupp 
har kulturluncher arrangerats ”Kultur som 
förfriskar”. Programmen vänder sig både till 
kommunens personal och till allmänheten. 

• Med utvecklingsverktyget IiP – Investors in 
People – fokusera på anställdas 
kompetensutveckling för att uppnå en 
certifiering av verksamheten enligt IIP-
standard. 

 → Arbetet pågår! 

Kulturförvaltningens mål är att göra en 
provceritfiering enligt IiP i slutet av 2007. 

Uppdrag från fullmäktige  
• Uppdra åt komunstyrelsen att i andra 

nämnder se till att det finns löpande 
brukarenkäter som mäter attityder och 
upplevelse av den kommunala servicen. 

√ Uppfyllt → Arbetet pågår! 

Besöksenkät genomförs på biblioteken vart 
tredje år. Mindre brukarenkäter har 2006 
genomförts vid bl.a. Bokfesten och buss-
utfärden för nyinflyttade.  
Verksamhet som erbjuds förskolor och skolor 
utvärderas bl.a. genom enkäter. Teaterutbudet 
för förskolebarn och skolbio har utvärderats. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

   
 

Bilder från Runrikets invigning i september 2006.                                                                                               Foto: Sonia Blom 
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Styrkort 

VERKSAMHETSMÅTT

Mått Mål Utfall 2006 Utfall 2005
Utfall 
2004

Sthlms 
län 2005

Sthlms 
län 2004

Biblioteksbesök/invånare 8,8 9,0 9,2 6,3 7,1
Biblioteksutlån/invånare 6,3 6,4 6,6 5,6 6,2
Antal kulturprogram 309 251 309
Antal besökare på kulturprogram 18847 16000 17230

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr

Mått

Netto-
budget 

2006
Avvikelse

2006
Avvikelse 

2005
Avvikelse 

2004
Kulturnämnden   11588 125 108 -10

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått Mål Utfall Utfall 2005
Utfall 
2002

Utfall 
2000

Besöksenkäter har genomförts på Vallentuna 81 76 84
bibliotek 2000, 2002 och 2005, ca 500 enkäter
vid varje tillfälle. Andel svarande i % som 
angivit betyg 4-5 i en skala 1-5

FRAMTID/UTVECKLING Upp-
Mått/Projekt Mål följning
Förstudie Bibliotek/Kulturhus Klar mars 2006 Klart
IIP (Investors in people) Certifieringsprövning hösten 2007 Pågår
Turistportal på hemsidan Upplagd Utvecklas

MEDARBETARE

Mått Mål Utfall 2006 Utfall 2005
Utfall 
2004

Antal årsarbetare 14,1 13,6 13
Sjukfrånvaro 1,4% 2,3% 6,6%
Medarbetarenkäten, andel positiva svar
    Genomsnitt totalt 89% 85% *
     Kommunen som arbetgivare 74% 67%
*Definitioner av de olika mätområdena finns i bilaga till VaSaRu-rapporten
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Uppföljning av ekonomi – driftsbudget 

Verksamhetsblock 2006 2006 2005
Budget Bokslut % Avvikelse 

mot 
budget

 Bokslut %

TOTALT * 11 588 11 463 99% 125 10 428 99%
Kulturnämnden K 245 206 84% 39 201

I 0
N 245 206 84% 39 201 80%

Administration o service K 1 924 1 913 99% 11 1 884
I -70 -83 119% 13 -74
N 1 854 1 830 99% 24 1 810 106%

Bibliotek K 7 355 7 430 101% -75 6 842
I -228 -393 172% 165 -429
N 7 127 7 037 99% 90 6 413 98%

Kulturverksamhet K 1 408 1 719 122% -311 1 101
I -100 -426 426% 326 -107
N 1 308 1 293 99% 15 994 98%

Kulturmiljövård K 654 706 108% -52 614
I 0 -10 10 -4
N 654 697 107% -43 610 98%

Stöd t studieförbund K 400 400 100% 0 400
I 0
N 400 400 100% 0 400 100%

* K=Kostnad I=Intäkt N=nettokostn
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Förklaring och avvikelseanalys av nyckeltal och driftsbudget 

Verksamhetsmått 
BibliotekVallentuna har högst antal biblioteksbesök/invånare 2006 jämfört med övriga kommuner inom nordost-
sektorn. I Stockholms län har endast Nacka bibliotek fler besök/invånare (2005). Antal utlån per invånare har 
minskat. Bibliotekslånen i riket har de senast åren sjunkit, särskilt i Stockholms län. Virtuella besök på bibliotekets 
hemsida:14 950. En medieplan har tagits fram även för år 2006..Planen visar den  totala utnyttjandegraden, d.v.s hur 
många gånger i genomsnitt en bok eller andra medier varit utlånade. Resultat: 2,1 gånger ( 2005: 2,0). Genomsnitt för 
svenska folkbibliotek 2005:1,7. Målet är ökad utnyttjandegrad. 

Kulturverksamhet Programutbudet har varit omfattande. Vallentunasalen har t.ex. varit bokad för offentliga program 
så gott som alla lördagar under säsongen - ofta för mer än ett program. Ökningen av antalet program och publik/ 
deltagare gäller verksamhet riktad till barn och unga. 

Ekonomisk uppföljning 

Kulturnämnden  
Obetydliga kostnader utöver årsarvoden och sammanträdesarvoden. 

Bibliotek  
Ökade intäkter – främst ersättning för förtidsröstningen – samt överföring av statsbidrag från balanskonto, som avslutats. 

Kulturmiljövård 
Personalkostnader (vikarie i samband med projektuppdrag och utställningsproduktion). 

Bokförda intäkter uppgår till 514 tkr utöver budgeterade intäkter, varav över 300 tkr är statsbidrag. 

Lägre semesterskuld (70 tkr) än prognostiserad har dessutom bidragit till ett bättre resultat. 

Personal 
Sjukfrånvaron är mycket låg. Resultatet av den årliga medarbetarenkäten, som även tidigare haft positivt utfall, har 
ytterligare förbättrats. 
 

Uppföljning av ekonomi – investeringsbudget 

Projekt 2006 2006 2006
Budget Bokfört Avvikelse mot 

budget

TOTALT TKR 160 166 -6

Serverutrustning Netto 160 166 -6
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Förklaring och avvikelseanalys investeringsbudget 
Ny server till bibliotekssystemet. 
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Personalredovisning 

Mått Målsättning Helår 2006 Helår 2005 Helår 2004

Antal anställda 18,0 18,0 17,0
Antal årsarbetare 14,1 13,6 13,0
Medelålder (år) 51,5 49,1 50,8
Andel män % 6,0 0,0 0,0
Personalomsättning % 10,8 0,0 11,1
Medellön (tkr) 23,0 22,4 21,9
Medianlön (tkr) 22,3 21,6 20,6

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl. avtal:
Andel sjukdgr som avser de som är
sjuka 60 dgr eller mer 0,0% 63,9% 89,0%

Sjukfrånvaro fördelad på kön
Män 6,2% 0,0% 0,0%
Kvinnor 0,8%

Sjukfrånvaro fördelad på ålder
29 år och yngre 0,4% 0,8% 2,4%
30 - 49 år 1,0% 0,6% 0,8%
50 år och äldre 1,9% 3,9% 4,5%

Samtliga 1,4% 2,3% 6,6%

2006 2005*
Medarbetarenkät - andel som svarat positivt vad gäller:
Ledarskap 89 84
Arbetstillfredsställelse 94 89
Kompetensutveckling 88 75 **
Delaktighet 93 81
Effektivitet 87 77
Kundorientering 94 98 ***
Arbetsmiljö 72 72
Diskriminering 96 100 ****

Medarbetarenkät, andel positiva svar 88,1% 84,5%

Kommunen som arbetsgivare, en fråga 74% 67%

*    omräknade värden för 2005
**   gamla värdet kvarstår, ej jämförbart
***  gamla värdet kvarstår, är jämförbart med 2006
**** 4% ej svar/vet ej 2006
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Ordförande: Jörgen Hellberg (m) Bruttokostnad*: 30 186 tkr

Antal ledamöter: 9 Nettokostnad: 24 244 tkr

Förvaltningschef: Jan-Åke Bredberg Budgetavvikelse 2006 –26 tkr

Antal årsarbetare 22,8 Budgetavvikelse 2005 308 tkr
* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner 
 

Andel av samtliga nämnders 
bruttokostnad

2,2%

Andel av samtliga nämnders 
nettokostnad

2,4%

 
         Andel av nämndernas nettokostnad 2,5% år 2005; 2,5% år 2004  

 

Fritidsnämndens uppgift är 
att befrämja en meningsfull fritid för kommunens 
invånare genom att 

• söka tillgodose behovet av lokaler och anlägg-
ningar för idrott och annan fritidsverksamhet, 

• förvalta och hyra ut av kommunfullmäktige 
anvisade lokaler för idrott och fritids-
verksamhet, 

• fastställa taxor och avgifter för uthyrning av 
kommunens lokaler och anläggningar för 
fritidsändamål, 

• fördela bidrag till föreningslivet utifrån av 
kommunfullmäktige fastställda normer och 
beviljade medel, 

• stödja föreningslivet genom att erbjuda 
administrativ service och förmedla olika kurser, 

• utgöra basen i kommunens förebyggande 
ungdomsarbete och samordna olika insatser 
inom detta område, 

• utfärda lotteritillstånd och förordna 
lotterikontrollanter enligt lotterilagen. 

Årets händelser 
• Beslut har tagits som innebär en avsevärd 

utökning och kvalitetshöjning av olika 
idrottsanläggningar i kommunen med planerat 
genomförande 2007–2008. 

• En genomgripande upprustning av 4H-gården 
har genomförts med bidrag från kommunen och 
en imponerande arbetsinsats av föreningen. 

• Diskussioner har påbörjats om att flytta 
Karbygården till tennishallens ”fikavdelning”, 
vilket bl.a. skapar goda förutsättningar för en 
ökad samverkan mellan fritidsgård, tennisklubb 
och området i övrigt.  

• Den fina sommaren har inneburit rekordmånga 
besök på Kvarnbadet. Verksamheten har 
fungerat väl och utan incidenter. 

Framtiden 
• Den planerade utökningen av olika idrottsan-

läggningar innebär att flera föreningar får 
möjlighet att utöka sina verksamheter och 
därmed kunna ta hand om fler idrottsintresse-
rade ungdomar. 

• Ungdomsstyrelsen finansierar en projektledare 
på Nova under 2007 som ett utvecklingsstöd till 
att sammanlänka uppdraget att arbeta med 
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ungdomar med behov av särskilt stöd och 
uppdraget att vara mötesplats för ungdomars 
kulturutövande.  

• Inför det fortsatta utvecklingsarbetet av när-
områdesverksamheterna i Bällstaberg och 

Hammarbacken/Ekebyområdet, kommer 
fritidsnämnden att genomföra en enkät-
undersökning bland berörda ungdomar och 
föräldrar. Undersökningen ska ligga till grund 
för den fortsatta utformningen av verksam-
heterna.

 

Uppföljning av mål och uppdrag 

Alla människors lika värde 

Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• All verksamhet ska genomsyras av 
jämställdhet och jämlikhet. 

→ Arbetet pågår! 

Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor utgör en 
central pedagogisk del i fritidsförvaltningens 
förebyggande ungdomsarbete. Inom förvalt-
ningen bedrivs detta arbete inom ramen för 
kommens Jämställdhets- och mångfaldsplan. 

Uppdrag från fullmäktige 
• Uppdra till barn- och ungdomsnämnden att 

i samråd med övriga berörda nämnder 
revidera kommunens barn- och ungdoms-
politiska handlingsprogram.  

√ Uppfyllt! 

Styrgruppen bestående av presidier och för-
valtningschefer från berörda nämnder har 
godkänt arbetsgruppens förslag. Efter en 
remissomgång förväntas kommunfullmäktige 
anta handlingsprogrammet under våren 2007.  

Starkt medborgarinflytande – 
stor valfrihet 

Uppdrag från fullmäktige 
• Uppdra åt samtliga nämnder att utveckla 

ett antal former för dialog mellan brukare, 
politiker och kommunala tjänstemän, t.ex. 
dialogseminarier, förvaltningsråd, och 
internetbaserade dialogformer. 

√ Uppfyllt! → Arbetet pågår! 

Fritidsnämnden har ytterligare breddat 
dialogen med föreningslivet genom att inrätta 
ett tredje föreningsråd. Dessa är Vallentuna 
IP-, Össeby IP- och Sporthallsrådet. Råden 
omfattar 10 föreningar/sek-tioner med cirka  
5 000 medlemmar. 

• Uppdra åt kommunstyrelsen att i 
samverkan med övriga nämnder 
intensifiera arbetet med att fullt ut  
bli en ”24-timmarskommun”. 

√ Uppfyllt! → Arbetet pågår! 

Fritidsnämnden har vidtagit alla åtgärder för 
att möjliggöra direktbokning av kommunala 
lokaler via internet. 

Fritidsnämndens ambition är att föreningslivet 
ska kunna hantera sina ansökningar om före-
ningsbidrag elektroniskt. Delar av ansöknings-
förfarandet kan nu göras elektroniskt i av-
vaktan på att en teknisk helhetslösning finns 
att tillgå på marknaden. 

Ekonomi i balans 
Uppdrag från fullmäktige 

• Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att 
ta fram en handlingsplan för lokal-
effektivisering i samarbete med berörda 
förvaltningar. 

→ Arbetet pågår! 

Fritidsförvaltningen deltar i ett projekt för 
lokaleffektivisering som omfattar de centrala 
förvaltningskontoren och olika verksamhets-
lokaler.  
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En bra skola för alla 
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• Barn med behov av särskilt stöd ska ha lika 
förutsättningar som andra barn. 

√ Uppfyllt! → Arbetet pågår! 

Fritidsnämnden kompletterar skolan genom 
Tryggare Vallentunas, Novas och fritids-
gårdarnas arbete med ungdomar som behöver 
särskilt stöd. 

Fritidsnämndens handikappkonsulent arbetar 
aktivt med att skapa förutsättningar för 
kommunens funktionshindrade att nyttja olika 
fritidsanläggningar samt kunna delta i olika 
idrotts- och fritidsaktiviteter. 

Uppdrag från fullmäktige 
• Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden, 

barn- och ungdomsnämnden, utbildnings-
nämnden och fritidsnämnden att utreda 
och ge förslag på hur vi gemensamt 
anordnar heldags- och helårsomsorg för 
Tunaskolans elever. Klart i december 2006. 

√ Uppfyllt! → Arbetet pågår! 

• Uppdra åt barn- och ungdomsnämnden och 
fritidsnämnden att utreda hur ungdoms-
mottagningens arbete samordnas. Klart i 
december 2006. 

! Ej uppfyllt!  
Gäller fritidsnämndens del av uppdraget. 

Värdig handikappomsorg 
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• God tillgänglighet för handikappade både 
för bostäder och offentlig miljö. 

√ Uppfyllt! → Arbetet pågår! 

Fritidsnämndens anläggningar har en god 
tillgänglighet för funktionshindrade.  

Förvaltningens handikappkonsulent arbetar 
kontinuerligt med tillgänglighets- och 

bemötandefrågor för funktionshindrade inom 
ramen för kommunens handikapplan. 

Utveckling av centrala 
Vallentuna 
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• Centrala Vallentuna ska utvecklas till en 
attraktiv kommunkärna i linje med fast-
ställt planprogram.  

→ Arbetet pågår! 

Vallentuna idrottsplats ingår i planprogrammet 
och berörs av relativt omfattande omdispone-
ringar av fotbollsplaner, motionsspår, parke-
ringsytor m. m.  
I samband med genomförandet av centrum-
planen har fritidsnämnden också redovisat en 
utvecklingsplan för hela idrottsplatsen. 

• Utveckla strövområden kring 
Vallentunasjön. 

→ Arbetet pågår! 

Fritidsförvaltningen har tillsammans med 
kulturförvaltningen medverkat vid Vallentuna-
sjöns dag arrangerad av intressegruppen 
Vallentunasjöns Vänner vars mål är att göra 
sjön och strandområdet till en attraktiv miljö 
för bad och annan rekreation. 
 

Uppdrag från fullmäktige 
• Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden och 

fritidsnämnden att inom planprogrammet 
för centrala Vallentuna detaljplanera för 
lokalisering av simhall. 

√ Uppfyllt!  

En simhall står klar i Tellusområdet våren 
2007.  

Miljö, trafik och hälsa  
Uppdrag från fullmäktige 

• Uppdra åt fritidsnämnden, socialnämnden, 
barn- och ungdomsnämnden och utbild-
ningsnämnden att ta fram en gemensam 
policy för att hantera och förebygga 
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användning av tobak, alkohol och 
narkotika.  

→ Arbetet pågår! 

Ett förslag till en kommungemensam policy 
har tagits fram av samordnaren för alkohol- 
och drogprevention i samråd med företrädare 
för fritids-, social-, barn- och ungdomsförvalt-
ningen. Efter en remissomgång förväntas 
kommunfullmäktige anta policyn under våren 
2007. Policyn är tänkt att ingå som en bilaga i 
kommunens barn- och ungdomspolitiska 
handlingsprogram. 

Brottsförebyggande arbete för 
en trygg och säker kommun 

Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• Vallentuna ska vara en trygg och säker 
kommun att verka i.  

√ Uppfyllt! → Arbetet pågår! 

Kommunens trygghetsskapande arbete bedrivs 
till största delen inom nätverket Tryggare 
Vallentuna. Fältgruppens uppgift är att skapa 
trygghet på gator, torg och andra offentliga 
platser där ungdomar vistas. Brottförebyggan-
degruppen arbetar med brottprevention och 
Alkohol- och drogpreventionsgruppen före-
bygger alkohol- och drogmissbruk bland unga. 
Fritidsnämnden är huvudman för Tryggare 
Vallentuna. 

Risk- och säkerhetsanalyser har genomförts på 
Vallentuna idrottsplats (ishallarna) och på 
Kvarnbadet och erforderliga säkerhetsåtgärder 
har vidtagits. 

Nova och fritidsgårdarna är trygga alkohol- 
och drogfria mötesplatser med vuxna ledare 
som förebilder. 

Trygghetsvandringar har genomförts i olika 
kommundelar i Brottsförebyggargruppens 
regi. 

Utvecklande kultur och fritid 
på lika villkor 
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• Kommunen ska skapa möjligheter för ett 
växande föreningsliv i Vallentuna. 

→ Arbetet pågår! 

För att möta föreningslivets ökande behov av 
olika anläggningar har fritidsnämnden aktivt 
verkat för en utökning av antalet sporthallar i 
centrala Vallentuna samt tagit fram en 
utvecklingsplan för Vallentuna IP. 

Fritidsnämnden har beslutat att under 2007 
genomföra en översyn av ungdomsföre-
ningarnas situation, omfattande bidrag, 
avgifter, tillgång till lokaler och anläggningar 
med mera. 

• Ta tillvara kommunens kulturarv och 
naturvärden som källa till kulturupp-
levelser och fritidsaktiviteter. 

√ Uppfyllt! → Arbetet pågår! 

Fritidsnämnden har i samverkan med andra 
kommuner och organisationer tagit fram 
informationsmaterial om kommunens 
populäraste friluftsområden (Tärnan och 
Angarnssjöängen) och leder (Långhundra- och 
Roslagsleden). Nämnden svarar också för 
underhåll av lederna. 

Uppdrag från fullmäktige 
• Uppdra åt fritidsnämnden, barn- och 

ungdomsnämnden samt samhällsbyggnads-
nämnden att planera för en sporthall i 
centrala Vallentuna. 

√ Uppfyllt!  

En s.k. mellanhall kommer att stå klar vid 
Ekebyskolan i slutet av 2007. 

Jämställdhet 
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• I den kommunala förvaltningen ska vi 
sträva efter jämn könsfördelning samt lika 
lön för lika utfört arbete.  
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→ Arbetet pågår! 

Kommunens Jämställdhets- och Mångfalds-
plan anger olika åtgärder för att åstadkomma 
en jämnare könsfördelning inom förvalt-
ningarna. 

På fritidsförvaltningen var 63 procent män och 
37 procent kvinnor. 

I kommunen genomförs en årlig lönekart-
läggning för att klara ut löneskillnader p.g.a. 
kön. Eventuella olikheter redovisas och 
åtgärdas enligt en handlingsplan. 

Uppdrag från fullmäktige 
• Alla nämnder ska inrikta sitt verksamhets-

utbud så att det främjar jämställdheten. 

→ Arbetet pågår! 

Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor utgör en 
central pedagogisk del i fritidsförvaltningens 
förebyggande ungdomsarbete inom Tryggare 
Vallentuna, på Nova och fritidsgårdarna. 

Välskött kommun med 
engagerade anställda 
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• Medarbetarenkät för alla anställda ska 
göras årligen. 

√ Uppfyllt!  

• Genom rehabiliteringsåtgärder och före-
byggande insatser ska vi minska sjuk-
frånvaron till att vara högst 5 procent. 

→ Arbetet pågår! 

Fritidsförvaltningen arbetar aktivt med att 
stimulera personalen att delta i olika frisk-
vårdsaktiviteter samt medverkar i det kommun 
övergripande hälso- och friskvårdsarbetet. 
Sjukfrånvaron 2006 var 6,7 procent och 2005, 
3,9 procent. 

• Med utvecklingsverktyget IiP - Investors in 
People – fokusera på anställdas kompetens-
utveckling för att under perioden uppnå en 
certifiering av verksamheten enligt IiP-
standard. 

→ Arbetet pågår! 

Fritidsförvaltningens IiP-arbete startade i 
januari. Målet är att genomföra en prov-
certifiering 2008. 

Övriga av fritidsnämnden 
beslutade uppdrag/åtgärder 
2006 
Upprustning av fritidsanläggningar, 
spår och leder 

√ Uppfyllt!  

Utöka antalet båtplatser i Vallentunasjön från 
38 till 44. 

! Ej uppfyllt! 

Ny elbelysning, cirka tre km, och ny belägg-
ning på motionsspåren vid Vallentuna IP. 
Anm.: Måste anpassas till tidplanen för 
genomförandet av Centrumplan. 

! Ej uppfyllt! 

Tillsammans med övriga fyra berörda 
kommuner upprusta Roslagsleden till enhetlig 
standard.  
Anm.: Senarelagt till 2007. 

√ Slutfört!  

Upprusta omklädningsrum (2 st.) på 
Vallentuna IP. 

√ Slutfört!  

Inköp av specialmaskin för skötsel av konst-
gräsytor och allvädersbanor för friidrott.  

! Ej uppfyllt! 

Fortsatt utveckling av idrotts- och frilufts-
parken vid Snapptuna.  
Anm.: P.g.a. ändrade förutsättningar har 
ärendet återförts till fritidsnämnden. 

Öppen fritidsverksamhet 

√ Slutfört! → Arbetet pågår! 

 83



VALLENTUNA KOMMUN   Verksamhetsberättelse 2006 
Fritidsnämnden 
 
Marknadsföring av enhetens olika verksam-
heter och samverkan med andra aktörer ska 
utvecklas. 

→ Arbetet pågår! 

Beslutade utvecklingsstrategier för Nova ska 
genomföras med dans- och teaterverksamhet 
som prioriterade områden.  

Fritidsverksamhet för 
funktionshindrade 

√ Slutfört!  

Alla funktionshindrade i Vallentuna och i när-
kommunerna har fått en egen kväll på Nova 
genom ”Klubb Kosmos.”  

√ Slutfört!  

Utöka samverkan med fler närkommuner för 
ett gemensamt aktivitetsutbud för regionens 
funktionshindrade (Täby, Österåker och 
Upplands Väsby). 

→ Arbetet pågår! 

Stimulera fler föreningar att integrera 
funktionshindrade i sina verksamheter. 

→ Arbetet pågår! 

Stimulera funktionshindrade i gruppboenden 
och daglig verksamhet till ökad fysisk 
aktivitet. 

Föreningsstöd 

→ Arbetet pågår! 

Förtydliga normerna för föreningsbidrag. 

Tryggare Vallentuna 

→ Arbetet pågår! 

En avstämnings- och utvecklingsdag, med 
företrädare för alla berörda verksamheter, har 
genomförts. Resultatet kommer att ligga till 
grund för det fortsatta utvecklingen av 
Tryggare Vallentuna. 

Tryggare Vallentunas verksamhet ska bli känd 
bland kommuninvånarna. 

 

 
Nova: Supertorsdag i caféet.                                                                                                                                          Foto: Nova 
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Styrkort 

VERKSAMHETSMÅTT

Mått Mål Utfall 2006
Utfall 
2005

Utfall 
2004 Jämfr 1 Jämfr 2

FN´s bruttokostnad per invånare 1056 1087 1047 988
Fritidsanläggningar bruttokostn per invånare 567 582 576 560
Föreningsbidrag bruttokostn per invånare 88 88 88 78
Antal redovisade aktiviteter-föreningsbidrag 25500 24685 25236 24500
Verksamhet o arrangemang bruttok/invånare 280 295 268 238

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr

Mått Budget avvikelse
Avvikelse 

2005 2004
Fritidnämnden   (Hela nämnden) 24217 -26 308 675

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått Mål Utfall 2006
Utfall 
2005

Utfall 
2004 Jämfr 1 Jämfr 2

Enkät simskola vid Kvarnbadet-mycket nöjda 100% 100% 100% 97%

FRAMTID/UTVECKLING
Mått
* Genomförande av Centrumplan innebär att flera anläggningar på Vallentuna IP kommer 
att omdisponeras och utvecklas.
* En privatfinansierad simhall med gym och olika aktivitetslokaler anläggs i Tellusområdet.
* En ny sporthall uppförs vid Ekebyskolan, ytterligare en sporthall och en skateboardhall
kan komma att anläggas i Tellusområdet.
* Ungdomsstyrelsen finansierar en projektledare/utvecklingsstöd på Nova i arbetet med
att sammanlänka ungdomar med behov av särskilt stöd och att också vara mötesplats 
för ungdomars kulturutövande.

MEDARBETARE

Mått Mål Utfall 2006
Utfall 
2005

Utfall 
2004

Antal årsarbetare 22,5 23,0 21,0
Sjukfrånvaro 6,7 3,9 7,3
Resultat medarbetarenkät, andel positiva svar 80% 65%

*Definitioner av de olika mätområdena finns i bilaga till VaSaRu-rapporten
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Uppföljning av ekonomi - driftsbudget 

Verksamhetsblock 2006 2006 2005
Budget Bokslut % Avvikelse 

mot 
budget

 Bokslut

TOTALT * 24 217 24 243 100% -26 23 390
Fritidsnämnden K 220 227 103% -7 230

I 0 0
N 220 227 103% -7 230

Administration, simundervisning, K 2 965 3 150 106% -185 2 948
handikappverksamhet I -370 -288 78% -82 -371

N 2 595 2 862 110% -267 2 577

Fritidsanläggningar K 15 672 16 149 103% -477 15 727
I -3 971 -4 531 114% 560 -4 195
N 11 701 11 618 99% 83 11 532

Verksamhet och arrangemang K 7 819 8 195 105% -376 7 323
I -514 -1 087 211% 573 -669
N 7 305 7 108 97% 197 6 654

Föreningsbidrag K 2 397 2 448 102% -51 2 397
I -1 -20 2000% 19 0
N 2 396 2 428 101% -32 2 397

* K=Kostnad I=Intäkt  
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Uppföljning av ekonomi – investeringsbudget  

Projekt 2006 2006 2006
Budget Bokfört Avvikelse mot 

budget

TOTALT 1 558 1 177 381

Friluftsparken Netto 50 0 50
Fordonsbyte Netto 150 0 150
Byte ismaskin Netto 540 648 -108
Reinvesteringar Netto 200 248 -48
Inventarier Nova/ Netto 318 125 193
Karby 0
Underhållsmaskin Netto 300 156 144
Konstgräs
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Personalredovisning 

Mått Målsättning Helår 2006 Helår 2005 Helår 2004

Antal anställda 24 24 22
Antal årsarbetare 22,5 23,0 21,0
Medelålder (år) 45,5 45,2 44,9
Andel män 63% 54% 64%
Personalomsättning % 20,8% 13,4% 17,4%
Medellön (tkr) 22,1 21,4 21,0
Medianlön (tkr) 20,0 19,6 19,1

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:
Andel sjukdgr som avser de som är
sjuka 60 dgr eller mer 64,4% 68,1% 80,3%

Sjukfrånvaro fördelad på kön
Män 4,2% 3,7% 6,0%
Kvinnor 11,0% 4,1% 10,0%

Sjukfrånvaro fördelad på ålder
29 år och yngre 3,3% 1,1% 2,5%
30 - 49 år 10,9% 5,1% 3,7%
50 år och äldre 2,7% 3,8% 14,0%

Samtliga 6,7% 3,9% 7,3%

2006 2005*
Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till:
Ledarskap 76 54
Arbetstillfredsställelse 91 84
Kompetensutveckling 69 40 **
Delaktighet 85 68
Effektivitet 72 60
Kundorientering 95 83 ***
Arbetsmiljö 59 50
Jämställdhet och mångfald 91 82
* omräknade värden för 2005
** gamla värdet kvarstår, ej jämförbart
*** gamla värdet kvarstår, är jämförbart med 2006
Kommunen som arbetsgivare 87 74
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Ordförande: Jerker Sjögren (kd) 

Raimo Vuojärvi (m) fr.o.m. 2007  

Bruttokostnad*: 579 176 tkr

Antal ledamöter: 9 Nettokostnad:  475 132 tkr

Förvaltningschef: Roland Beijer Budgetavvikelse 2006 –1 658 tkr

Antal årsarbetare 742 Budgetavvikelse 2005 3 685 tkr
Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner 
 

Andel av samtliga nämnders 
bruttokostnad

42,1%

Andel av samtliga nämnders 
nettokostnad

47,7%

 
 

Barn- och ungdomsnämndens 
uppgift är att med barnet och ele-
ven i centrum 
• ansvara för förskoleverksamhet,  

• ansvara för utbildning av barn i förskoleklass, 
grundskola och särskola, 

• ansvara för fritidshem integrerat med 
grundskolan 

• bedriva kulturskola 

• bedriva familjens hus med öppen förskola 

• bedriva ungdomsmottagning  

Årets händelser 
• Familjens hus invigdes den 25 april och om-

fattar öppen förskola i samarbete med social-
nämndens och landstingets verksamheter.  

• Kårstaskolan och Lovisedalsskolan har startat 
förskoleverksamhet under 2006.  

• Atlasskolan startade 2006 i företagarbyn med 
verksamhet för elever i åk 7–9 som en fort-
sättning på verksamheten för de yngre eleverna.  

• Skoldatateket invigdes den 29 augusti och 
erbjuder möjlighet att se, prova och låna 
kompensatoriska hjälpmedel.  

Verksamhetsförändringar 
En ny lag har införts 2006 som innebär att alla 
elever ska ha en framåtsyftande individuell 
utvecklingsplan (IUP). Planen ska följas upp med 
jämna mellanrum och utvärderas vid utvecklings-
samtalen. Vallentuna kommun har tagit fram en 
mall för hur planen kan utformas.  

Framtiden 
Vallentuna kommun är en av Sveriges snabbast 
växande kommuner. Inflyttningen av unga barn-
familjer, det höga barnafödandet och en allt större 
andel som efterfrågar barnomsorg skapar ett stort 
och ökande behov av fler förskolor. Nya förskolor 
kommer att byggas under de närmaste åren och 
skollokaler byggs om för att flexibelt kunna ta emot 
barn och elever i olika åldrar. 

Kommunikationen mellan hem och skola ökar 
genom användningen av IT. En webb-baserad för-
skolekö införs för att förbättra servicen till föräldrar 
och skapa en modern och effektiv administration. 
Föräldrarna får en bättre överblick av förskole-
utbudet och det förbättrar möjligheterna till 
valfrihet.  
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Kontakterna mellan hem och skola angående 
elevens utveckling underlättas genom ett webb-
baserat informationssystem kring IUP (elevens 
individuella utvecklingsplan) 

Ambitionen är att kvalitén i skolverksamheten och 
elevernas resultat fortsätter att förbättras under de 

närmaste åren. Detta kan ske bl.a. genom att 
verksamheterna fortsätter att utveckla arbetet med 
matematik i förskola och grundskola.  

 

 

Uppföljning av mål och uppdrag 

En bra skola för alla  
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige  

• Resultaten i Vallentunas grundskolor ska 
överskrida förväntat resultat i enlighet med 
Skolverkets mätning.  

 

 Mål Utfall 
2006 

Utfall 
2005 

Utfall 
2004 

Meritvärde 
åk 9 210 214 208 209

Godkänt 
totalt åk 9 80 % 79 % 76 % 72 %

 

√ Uppfyllt! 

Resultaten i Vallentuna grundskolor har för-
bättrats under de senaste åren och är nu högre 
än förväntat vad gäller meritvärde. De elever 
som lämnade grundskolan vårterminen 2006 
hade ett meritvärde på 214 och Skolverkets 
beräknade förväntade värde för dessa elever 
var 210. 

Andelen elever som uppnådde gymnasie-
behörighet har ökat från 93 till 95 procent i 
jämförelse med 2005. Andelen elever med 
godkänt i samtliga ämnen har ökat från 76 till 
79 procent och detta var nästan i nivå med det 
förväntande värdet 80 procent. Vallentuna 
kommun har högre resultat än både genom-
snittet för riket och förortskommuner.  

Den positiva resultatutvecklingen under de 
senaste åren beror på flera faktorer. Uppfölj-
ningen pekar på några tänkbara områden och 
ett område är det omfattande arbete som elever 
och personal genomfört utifrån en målstyrd 
skola. Genom F-9 skolor och arbetslags-

organisation kan personalen ta ett gemensamt 
ansvar för eleverna och bättre följa upp och 
stödja elevernas utveckling. Detta förstärks 
också av att kontakten mellan hem och skola 
inte bryts inför åk 7. 

• Säkra skolvägar ska prioriteras i 
kommunens trafikplan.  

→ Arbetet pågår! 

Barn- och ungdomsförvaltningen samarbetar 
med kommunledningskontoret och samhälls-
byggnadsförvaltningen kring säkra skolvägar, 
skolskjutsar, kollektivtrafik och trafiknät. Via 
Vägverket får kommunen så kallade trafik-
stödjare som fr.o.m. hösten 2006 arbetar med 
att inventera och säkra elevers skolvägar.  

• Barn med behov av särskilt stöd ska ha lika 
förutsättningar som andra barn.  

→ Arbetet pågår! 

Kvalitetsuppföljningen visar att skolorna har 
fungerande rutiner för kartläggning och åtgär-
der för barn och elever i behov av särskilt 
stöd.  

Resurscentrum organiserar särskilda under-
visningsgrupper med specialanpassad verk-
samhet för olika typer av funktionshinder och 
särskilda behov. Resurscentrum har startat en 
ny skola, Atlasskolan, vid Företagsbyn. 
Atlasskolan riktar sig till äldre elever inom 
grundskolan med psykiatrisk problematik och 
har intag dels via samverkansklassen med 
landstinget/BUP, dels ett eget intag via 
Resurscentrum. Atlasskolan omfattar heldags-
omsorg och eleverna erbjuds alla ämnen.  

Skoldatateket, som startade under 2006, 
erbjuder möjlighet att se, prova och låna 
kompensatoriska hjälpmedel och pedagogiska 
datorprogram. Skoldatateket är en särskild IT-
satsning för elever med läs- och skriv-
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svårigheter, dyslexi samt ADHD-problematik. 
Stödet riktar sig till pedagoger, elever och 
vårdnadshavare inom förskola, grundskola, 
särskola och gynasium.  

Barn- och ungdomsnämndens egna 
mål 

• Arbeta för en tidig språkutveckling med 
målsättning att samtliga elever ska kunna 
läsa i grundskolans åk 2. 

→ Arbetet pågår! 

Mätning av läskunnigheten enligt Lundbergs 
modell under vårterminen 2006 visar att 71 
procent av eleverna i åk 2 kan läsa. Lundbergs 
modell består av en bedömning av elevens 
läsutveckling i olika dimensioner: fonologisk 
medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, 
läsförståelse och läsintresse. 

En talpedagog inom Resurscentrum och en 
specialpedagog vid Karbyskolan har utvecklat 
ett material för elever i förskoleklass och åk 1 
för att skapa en fonologisk medvetenhet som 
grund för läs- och skrivutveckling. Materialet 
utgår från barnens talspråk, barnen får leka 
med ljud och träna munmotoriken. Materialet 
har använts på Karbyskolan med goda erfaren-
heter och har under 2006 börjat användas av 
fler skolor i kommunen.  

Förskolorna och grundskolorna har arbetat 
under flera år med läsutvecklingen. Skolorna 
följer varje elevs individuella läsutveckling 
med hjälp av läsutvecklingsschema (LUS).  
Ett kommunövergripande projekt har genom-
förts under ledning av logoped och special-
pedagog. Projektet har resulterat i en 
handlingsplan för att fånga upp och arbeta 
med elever med läs- och skrivsvårigheter.  

• Arbeta för en tidig matematikutveckling. 

→ Arbetet pågår! 

Barn- och ungdomsförvaltningens arbete för 
en tidig matematikutveckling har inletts under 
2006. En kartläggning av matematiken har 
genomförts under 2006 och presenteras under 
2007.  

Arbetet med tidig matematikutveckling startar 
i förskolan. Barnen får räkna olika föremål, 
räkna antal barn i samlingen och prata om 
ålder. Matematiken blir en del av vardagen i 

förskolan och ett exempel är att räkna bestick 
och tallrikar när man dukar borden. 

Skolornas kvalitetsredovisningar visar att 
grundskolorna behöver utveckla matema-
tikundervisningen mer. Matematikunder-
visningen är till stor del läromedelsberoende 
och skolornas plan är att utveckla ett mer 
konkret och laborativt arbetssätt kring 
matematik.  

• Vid rekrytering och kompetensutveckling 
från förskolan och genom alla skolår, ska 
inriktning mot matematik prioriteras. 

→ Arbetet pågår! 

Kompetensutveckling kring matematik ingår i 
de matematikprojekt som skolorna driver.  

Genom en enkät till samtliga arbetslag inom 
förskola, grundskola och gymnasieskola samt 
dagbarnvårdare sker en kartläggning av 
kompetens, läromedel och arbetssätt kring 
matematik. Syftet är att få fram ett underlag 
för att kunna lämna förslag till insatser kring 
matematik. 

• Alla elever ska i åk 5 nå den grundläggande 
kunskapsnivån i svenska, engelska och 
matematik. 

→ Arbetet pågår! 

Uppföljningen av elever i åk 5 under våren 
2006 visade att 90 procent av eleverna når 
målen i svenska, 93 procent når målen i 
engelska och 86 procent når målen i matema-
tik. Totalt är det 82 procent av eleverna som 
nått målen i alla dessa tre ämnen.  

Skolorna har analyserat resultaten och arbetar 
med olika åtgärder. De elever som inte når 
målen i åk 5 får stöd och åtgärdsprogram 
upprättas.  

• Utveckla dialogen mellan elev, förälder och 
skola angående elevens kunskapsutveckling 
(från år 1-9).  

→ Arbetet pågår! 

Enkäten till föräldrar i åk 2, 5 och 8 visar att 
68 procent av föräldrarna är nöjda med 
skolans arbete kring målen och utvecklings-
samtalet. 85 procent av eleverna i åk 5 och 8 
är positiva.  
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Dialogen kring elevens kunskapsutveckling 
har vid några skolor förbättrats genom att som 
utgångspunkt tydliggöra målen som anges i 
läroplan och kursplaner. Elevens utveckling 
dokumenteras och inför utvecklingssamtalet 
får hemmet ett samtalsunderlag med informa-
tion om elevens utveckling i förhållande till 
målen. Därigenom har eleven och föräldrarna 
information som möjliggör att man mer aktivt 
kan delta i samtalet och upprättandet av den 
individuella utvecklingsplanen.  

Vallentuna kommun arbetar för att införa ett 
webb-baserat system för den individuella 
utvecklingsplanen (IUP). Syftet är att under-
lätta kommunikationen mellan hem och skola 
och tydligare följa elevens kunskapsutveck-
ling.  

• Stimulera alla elever till hälsofrämjande 
fysiska aktiviteter. 

→ Arbetet pågår! 

Förskoleverksamheten omfattar en rad olika 
fysiska aktiviteter. Förskolegårdarna är 
utrustade för att stimulera till lek och rörelse. 
Förskolorna går till skogen, lekplatser i när-
området och vissa förskolor har gymnastik i 
skolornas gymnastiksalar. Flera förskolor tar 
med de äldre barnen till simlek i Hjälmsta-
badet och skridskoåkning.  

De äldre eleverna i grundskolan stimuleras 
genom idrotten, temaveckor, idrottsdagar samt 
att skolorna samverkar med lokala idrotts-
föreningar genom det s.k. Handslaget. Enkäten 
till elever i åk 5 och 8 visar att 68 procent av 
eleverna är positiva till skolans arbete med 
hälsa.  

• Kostenheten ska erbjuda näringsriktiga 
måltider. 

→ Arbetet pågår! 

Kostenheten har i uppdrag att tillhandahålla 
näringsriktiga måltider till barn i förskola och 
skola samt verka för att alla får en ökad 
medvetenhet om betydelsen av sambandet 
kost, motion och hälsa.  

Kostenheten arbetar efter de riktlinjer för 
förskole- och skolluncher som utarbetats av 
Livsmedelsverket och baseras på Svenska 
Näringsrekommendationer SNR. 
Skolrestaurangerna i Vallentuna har förändrat 

sitt utbud dels avseende salladsbufféerna dels 
innehållet i mellanmålen med syfte att erbjuda 
mindre söta och bättre balanserade mellanmål.  

Kostenheten har också ett samarbete med 
förskolorna kring vikten av bra måltider och 
hur man kan föra in det i det pedagogiska 
arbetet.  

• Kulturskolan ska utveckla samarbetet med 
NOVA, Kultur och Bibliotek och med alla 
förskolor, grundskolor och Resurscentrum i 
Vallentuna. 

√ Uppfyllt! 

Kulturskolan samarbetar med förskolorna 
kring dans och musik för femåringar. 
Kulturskolan och Resurscentrum har startat ett 
nytt projekt kring drama och språk för fem-
åringar i syfte att bidra till tidig språk-
stimulans.  

Kulturskolan, grundskolorna och Kultur och 
Bibliotek har gemensamt skapat ett kultur-
ombudsnätverk som nu omfattar alla skolor. 
Kulturskolan samarbetar även med Nova och 
Kultur & Bibliotek kring olika arrangemang. 

Uppdrag från fullmäktige 
• Revidera kommunens barn- och 

ungdomspolitiska handlingsprogram.  

→ Arbetet pågår! 

En arbetsgrupp med representanter från barn- 
och ungdomsförvaltningen, fritidsförvalt-
ningen och socialförvaltningen arbetar med 
uppdraget och redovisar till barn- och 
ungdomsnämnden. Arbetsgruppen har tagit 
fram ett förslag som skickats ut på remiss till 
bl.a. elevråd och föräldraföreningar. Arbetet 
fortsätter under 2007.  

• Planera för förskola och skola med lokal-
resursplanen som grund. Under plan-
perioden planeras för ca 180 nya förskole-
platser. 

→ Arbetet pågår! 

En ny förskola har öppnat vid Kårstaskolan till 
hösten 2006. Det är för närvarande balans i 
utbud och efterfrågan på förskoleplatser inom 
kommunen. Lokalresursplanen används som 
underlag för planering och en projektering av 
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Bällstalund är beställd med beräknad verksam-
hetsstart till januari 2008. Enskilda förskolor 
har fått inkomma med intresseanmälan för att 
driva förskoleverksamheten och nämnden har 
beslutat att det blir Täbypedagogerna. 

• Ta fram en strategi för hur vi ska uppfylla 
förutsättningarna för F-9 skola i Vallentuna 
grundskolor senast i december 2007. 

→ Arbetet pågår! 

Arbetet har inletts och kommer till större delen 
att genomföras under 2007. 

• Se över formerna för en familjecentral i 
Vallentuna. Hur ser vår målgrupp ut och 
hur stöttar vi de utsatta familjerna bäst?  

√ Slutfört! 

En familjecentral har startat i Vallentuna 
under namnet ”Familjens Hus”. Invigningen 
skedde den 25 april. Verksamheten bygger på 
ett samarbete mellan barn- och ungdoms-
förvaltningen, socialförvaltningen och 
landstingets primärvård och det regleras i ett 
samverkansavtal. Verksamhetens program 
omfattar en beskrivning av målgrupp och 
aktiviteter för att stötta utsatta familjer.  

• Utreda och ge förslag på hur vi gemensamt 
anordnar heldags- och helårsomsorg för 
Tunaskolans elever. Klart i december 2006.  

→ Arbetet pågår! 

En utredning kring Tunaskolan genomfördes 
under 2006. En lösning på heldagsomsorg har 
presenterats och genomförs under våren 2007. 
När det gäller helårsomsorgen måste arbets-
gruppen arbeta vidare för att hitta omsorgs-
former även under sommarlovet.  

• Utreda hur ungdomsmottagningens arbete 
samordnas med skola och fritid. Klart i 
december 2006.  

→ Arbetet pågår! 

Utredningen har genomförts under 2006. 
Rapport presenteras till barn- och ungdoms-
nämnden i maj 2007.  

Resurscentrum har ansvar för att utveckla 
ungdomsmottagningens kontakter med skolor 
och fritidsverksamheter. Ungdomsmottag-

ningen erbjuder alla klasser i åk 9 att komma 
till mottagningen för ett studiebesök och 
kompletterande sex- och samlevnads-
utbildning. Främsta syftet med studiebesöket 
är att ungdomarna ska veta var mottagningen 
finns och vad man kan få hjälp med.  

Kurator och barnmorska ingår i gymnasiets 
sex- och samlevnadsutbildning regelbundet. 
De har återkommande kontakt med skolans 
sjuksköterskor och kuratorer. De har deltagit 
vid några tillfällen på Nova för samtal med 
ungdomar. Ungdomsmottagningen har möjlig-
het att göra punktinsatser vid behov och 
förfrågan från skola och fritid. Ungdoms-
mottagningen ingår också i Tryggare 
Vallentuna. 

• Ta fram en gemensam policy för att han-
tera och förebygga användning av tobak, 
alkohol och narkotika.   

→ Arbetet pågår! 

Fritidsnämnden har huvudansvar för detta 
uppdrag. Arbetet med att ta fram en policy 
pågår och kommer att ingå som en del i det 
barn- och ungdomspolitiska handlings-
programmet. 
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Styrkort 

VERKSAMHETSMÅTT

Mått Mål Utfall 2006
Utfall 
2005

Utfall 
2004

Riket 
2006

Förort 
2006

Resultat
Läskunnighet åk 2 100% 71%
Godkänt Nationella Prov åk 5 100% 82%
Meritvärde åk 9 210 214 208 209 207 211
Gymnasiebehörighet åk 9 95% 93% 93% 90% 92%
Godkänt totalt åk 9 80% 79% 76% 72% 76% 78%
Personaltäthet
Förskola kommunal+enskild (antal barn/årsarb.) 5,2 5,2 6,0
Skola  (antal lärare/100 elever) 7,7 7,7 7,2
Behörighet/andel högskoleutbildade
Förskollärare i förskolan (kommunal+enskild) 50% 33% 36%
Behöriga lärare 100% 82% 80%
Pedagogisk högskoleutb. fritidshem 33% 26%

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr

Mått Budget
Avvikelse 

2006
Avvikelse 

2005 2004
Barn- och ungdomsnämnden fast ram 57 219 1 246 905 790
BUN Resultatenheter 0 -2 904 2 781 4 443
Skolpeng 411 800 -4 454

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått (enligt enkät) Mål Utfall 2006
Utfall 
2005

Utfall 
2004

Elever som trivs i skolan 85% 88%
Barn som trivs på fritidshemmet 80% 84%
Nöjda föräldrar förskola 80% 85%
Nöjda föräldrar skola 72% 73%
Nöjda föräldrar fritidshem 57% 63%

FRAMTID/UTVECKLING

Mått Mål Utfall 2006
Utfall 
2005

Utfall 
2004

Kompetensutveckling medarbetarenkät 63%
Andel förskollärare <40 år
Andel lärare <40 år
Planerade nya förskoleplatser inom 3 år

MEDARBETARE

Mått Mål Utfall 2006
Utfall 
2005

Utfall 
2004

Medarbetarenkäten, andel positiva svar 78% 63%**
Sjukfrånvaro 8,6% 8,1% 9,8%
Könsfördelning, Andel Män 15% 14% 13%
*Definitioner av de olika mätområdena finns i bilaga till VaSaRu-rapporten
** Medarbetarenkäten har reviderats och medelvärdet för 2005 är ej jämförbart med 2006.  
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Uppföljning av ekonomi – driftsbudget 

Verksamhetsblock 2006 2006 2006 2005 Ombudgeterat
Budget Bokfört % Avvikelse 

mot budget
Bokslut från 2005     

till 2006
K 118 281 121 953 103%
I -61 062 -65 979 108%

TOTALT N* 57 219 55 973 98% 1 246 49 931 705
Övergripande kommunalt K 5 864 5 850 100% 14
BUN, förvaltningsledning, kvalitet I -7 7

N 5 864 5 843 100% 21 4 425

Övergripande kommunalt K 8 192 6 996 85% 1 196
Skolskjuts, peng+avgiftsadm. I 0

N 8 192 6 996 85% 1 196 7 369

Strukturbidrag K 4 100 4 000 98% 100
(inkl särskilda bidrag) I -2 2

N 4 100 3 998 98% 102 3 983

Ombudgeteringar till K 2 981 5 855 196% -2 874
enheterna I -2 875 2 875

N 2 981 2 980 100% 1 5 233

Statsbidrag K 8 715 8 707 100% 8
I -27 713 -27 774 100% 61
N -18 998 -19 066 100% 68 -20 305

Föräldraavgifter K 9 -9
I -27 817 -27 621 99% -196
N -27 817 -27 612 99% -205 -25 305

Kulturskola K 10 147 10 063 99% 84
I -2 000 -2 012 101% 12
N 8 147 8 051 99% 96 5 543 257

Resurscentrum K 18 955 22 439 118% -3 484
exkl tilläggspeng I -1 555 -2 512 162% 957

N 17 400 19 927 115% -2 527 17 656

Tilläggspeng K 59 327 58 033 98% 1 294
I -1 977 -3 176 161% 1 199
N 57 350 54 857 96% 2 493 51 332 448

* K=Kostnad   I=Intäkt   N=Nettokostnad  

Avvikelseanalys Fast budgetram 
Förvaltningen har ett överskott till följd av vakans som ej tillsätts förrän 2007. För skolskjutsarna inkom under 
2006 en återbetalning för 2005 som bidrar till det positiva resultatet.   

Resurscentrum inklusive tilläggspengen har en avvikelse på -34 tkr. Kostnaderna för skoldatatek ingår i 
Resurscentrum och skall täckas av tilläggspengen. 

 

 95



VALLENTUNA KOMMUN   Verksamhetsberättelse 2006 
Barn- och ungdomsnämnden 
 

Uppföljning av ekonomi – driftsbudget 
Verksamhetsblock 2006 2006 2006 2006 2005 Ombudgeterat

Budget Bokfört Avvikelse i % 
av omslutning

Avvikelse 
helår

Bokslut från 2005      
till 2006

K 470 762
I 467 859

TOTALT R* 0 -2 904 -1% -2 904 2 781 2 981
634 Personaladministrativ chef K 6 420 6 079

I 6 552 6 722
R 0 132 2% 132 643 643

636 Kostchef K 29 496 27 991
I 29 613 28 807
R 0 118 0% 118 816 816

639 Rektor Bällstabergsskolan K 59 626 58 523
I 56 826 57 232
R 0 -2 801 -5% -2 801 -1 291 -1 091

640 Ekebyskolan K 44 332 41 565
I 45 196 42 170
R 0 864 2% 864 605 605

641 Gustav Vasa skolan K 22 872 22 915
I 21 923 22 019
R 0 -950 -4% -950 -897 -897

642 Hammarbacksskolan K 31 474 32 157
I 33 644 33 908
R 0 2 170 7% 2 170 1 752 1 752

643 Hjälmstaskolan K 22 495 22 578
I 21 618 22 017
R 0 -877 -4% -877 -561 -561

644 Karbyskolan K 41 272 38 666
I 40 095 37 966
R 0 -1 177 -3% -1 177 -700 -700

645 Karlbergsskolan K 22 604 22 471
I 22 960 22 780
R 0 356 2% 356 309 309

646 Kårstaskolan K 7 984 7 399
I 8 117 7 631
R 0 132 2% 132 232 232

647 Lovisedalsskolan K 29 942 23 513
I 28 576 23 918
R 0 -1 366 -5% -1 366 405 405

648 Ormstaskolan K 42 803 40 930
I 43 694 41 301
R 0 891 2% 891 371 371

649 RC skolverksamheter K 34 272 27 395
I 34 238 27 774
R 0 -34 0% -34 379 379

650 Lokaler K 75 170 75 604
I 74 807 76 322
R 0 -362 0% -362 717 717

* K=Kostnad   I=Intäkt   R=Resultat 
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Avvikelseanalys resultatenheter 
Bällstabergsskolan har med sig ett underskott på 1,1 mkr från föregående år. Rektorn har vidtagit åtgärder för 
att få ekonomin i balans. Under året har nya underskott tillkommit på grund av flera orsaker. Skolans kostnader 
för vikarier har ökat kraftigt. Personalåtgärder och neddragning/omorganisation inom förskolan har inte gett full 
effekt under 2006. Även inom grundskolan finns särskilda kostnader för personalåtgärder. Barn- och ungdoms-
nämnden fick i samband med månadsuppföljningen för oktober en separat presentation av arbetet med 
ekonomin vid Bällstabergsskolan. 

Gustav Vasaskolan fortsätter att ta med sig underskottet från föregående år.  

Hjälmstaskolans har med sig ett underskott på 561 tkr från föregående år och underskottet har ökat till 877 tkr 
beroende på minskade elevintäkter och förskjutna pensionsavgångar under höstterminen som lett till 
dubbelbemanning. 

Karbyskolan har också med sig ett underskott från 2005 som har ökat under 2006, främst till följd av att antal 
elever blev lägre än beräknat.   

Lovisedalsskolan har genomfört en planerad satsning på digitala whiteboards som finansieras under flera år. 
Därtill har starten av ny förskola med fem avdelningar medfört underskott. 

Hammarbacksskolan har med sig ett överskott på knappt 1,8 mkr från föregående år och har under året planerat 
för att ta med detta till 2007. Överskottet har ökat till knappt 2,2 mkr och kommer att användas till 
förstärkningar för att täcka omläggning av hyresmodell samt för standardhöjande och kvalitetsförbättrande 
åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
Förskoleverksamhet i Kårsta och Karby sommaren 2006.                                                                                     Foto Sonia Blom 
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Uppföljning av ekonomi – skolpeng 

Verksamhetsblock 2006 2006 2006 2005
Budget Bokfört % Avvikelse 

mot budget
Bokslut

K 411 800 429 305
I 0 -13 050

TOTALT N* 411 800 416 254 101% -4 454 393 966
Förskola K 144 418 151 948

I -6 369
N 144 418 145 579 101% -1 161 131 515

Familjedaghem K 8 260 8 181
I -114
N 8 260 8 067 98% 193 7 800

Grundskola K 206 955 213 374
I -5 817
N 206 955 207 556 100% -601 204 731

6-åringar K 18 398 18 541
I -287
N 18 398 18 255 99% 143 16 415

Fritidshem K 33 769 37 261
I -463
N 33 769 36 798 109% -3 029 33 505

* K=Kostnad   I=Intäkt   N=Nettokostnad 

Skolpeng årsbelopp/elev Skolpeng Skolpeng Elever Elever Elever Elever
tkr tkr budget utfall budget utfall

Antal elever fr.o.m. jan06 fr.o.m. juli06 VT06 VT06 HT06 HT06
Förskola 1-2 87,9 90,3 682 666 571 598
Förskola 3-5 77,0 78,4 1 116 1 123 1 155 1 170
Summa förskola 1 798 1 789 1 726 1 768
Familjedaghem 1-2 79,5 85,9 41 37 34 38
Familjedaghem 3-5 69,5 74,4 73 75 71 63
Summa familjedaghem 114 112 105 101
Grundskola 1-5 47,1 48,0 2 014 2 009 1 923 1 925
Grundskola 6-9 60,9 62,0 1 863 1 855 1 823 1 820
Summa grundskola 3 877 3 864 3 746 3 744
6-åringar 49,0 49,9 354 358 387 384
Fritidshem 27,0 27,5 1 231 1 330 1 247 1 427

 
Avvikelseanalys skolpeng 
Den preliminära budgetramen för skolpeng uppgår till 411,8 mkr. De totala kostnaderna för år 2006 är knappt 
416,3 mkr vilket innebär en kostnadsökning med 4,5 mkr. Skolpengen utbetalas utifrån antal barn och elever 
inom de olika verksamheterna och kostnadsökningen beror framför allt på en ökning av antal barn inom 
fritidshem.  

Skolpengsbeloppen i tabellen anges i helårsbelopp. 
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Utbildningsnämnden 
 

Ordförande: Elisabeth Rydström (c) Bruttokostnad*: 126 160 tkr

Antal ledamöter: 9 Nettokostnad: 112 414 tkr

Förvaltningschef: Roland Beijer (Barn- och 
ungdomsförvaltningen) 

Budgetavvikelse 2006 -964 tkr

Antal årsarbetare 65 Budgetavvikelse 2005 300 tkr
* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner 
 

Andel av samtliga nämnders 
bruttokostnad

9,2%

Andel av samtliga nämnders 
nettokostnad

11,3%

 
Andel av nämndernas nettokostnader, 11,2 % år 2005; 11,1 % år 2004 

 

Utbildningsnämndens uppgift 
är att  
• ansvara för utbildning till ungdom i 

gymnasieskolan inom kommunen genom 
att Vallentunas gymnasieskola kvarstår 
som den lilla lärorika skolan med ett 
varierat utbildningsutbud. 

• låta den studerande fritt få välja gymnasie-
skola 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 Kunskapscenter Nordost.  

Årets händelser 
• Vallentuna gymnasium har startat ett  

beteendevetenskapligt specialutformat 
program.  

• Samarbetet i Nordostsektorn kring 
komvux har utvecklats och antagit namnet 
Kunskapscenter Nordost.  

• De första lärlingsplatserna för gymnasie-
elever i Vallentuna har skapats. 

Verksamhetsförändringar 
Vallentuna gymnasium har utökat sitt 
programutbud med beteendevetenskapligt 
specialutformat program. Gymnasiet har nu 5 
nationella program, 3 specialutformade 
program och individuella programmet.  
Totalt erbjuds 23 olika studieinriktningar. 

Framtiden 
Vallentuna gymnasium har idag en bra och 
uppskattad verksamhet och fortsätter att ut-
vecklas under de kommande åren.  

Antalet elever i gymnasieåldern ökar under de 
närmsta åren. Vallentuna gymnasium är an-
passat för att kunna bereda plats för ca 750 
elever och det bedöms tillräckligt för plan-
perioden.  

Utbildningsnämnden fortsätter samarbetet med 
Täby och Danderyd kring vuxenutbildningen. 
Kunskapscenter Nordost är etablerat som 
gemensamt vägledningscenter och hanterar 
ansökningar till grundläggande vuxenutbild-
ning, svenska för invandrare och gymnasial 
vuxenutbildning.  
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Utvecklingen av gymnasial lärlingsutbildning 
fortsätter under perioden.  

Intagningskansliet för nordostsektorn läggs 
ner 2007 och ett gemensamt intagningskansli 
inrättas för hela Stockholms län. 

 

Uppföljning av mål och uppdrag 
 

Starkt medborgarinflytande – 
stor valfrihet  
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige  

• Skapa forum för det offentliga samtalet. 

→ Arbetet pågår! 

Kompetensutveckling har anordnats under 
läsåret 05/06 med samtalet i fokus. Syftet har 
varit att stärka både det relationella och 
pedagogiska samtalet. Till hösten kommer en 
föreläsare att ha en heldag på skolan för att 
ytterligare belysa olika aspekter i olika typer 
av samtal. 

Nils-Eric Tedgård ansvarade för en hel 
kompetensutvecklingsdag med hela kollegiet, 
då vi fokuserade på olika samtalssituationer 
och tittade på olika modeller för samtal. 

Utbildningsnämndens mål 
• Utveckla gymnasiets hemsida till ett forum 

för en dialog mellan verksamheten och 
elever/föräldrar. 

→ Arbetet pågår! 

Hemsidan är under ständig utveckling och för 
att bli bättre och nå ännu fler läsare borde en 
del mallar ändras. Administrativa chefen på 
gymnasiet och ett par lärare har som särskilt 
ansvar att arbeta med hemsidan.  

• Starta programråd även för de 
studieförberedande programmen. 

→ Arbetet pågår! 

Samarbete med KTH och Stockholms 
universitet är etablerat dock inte i formaliserad 
form som programråd. 

En bra skola för alla  

Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• Säkra skolvägar ska prioriteras i 
kommunens trafikplan. 

→ Arbetet pågår! 

Barn- och ungdomsförvaltningen samarbetar 
med kommunledningskontoret och samhälls-
byggnadsförvaltningen kring säkra skolvägar, 
skolskjutsar, kollektivtrafik och trafiknät. Via 
Vägverket får kommunen så kallade trafik-
stödjare (plusjobbare) som fr.o.m. hösten 2006 
arbetar med att inventera och säkra elevers 
skolvägar. 

• Barn och ungdomar med behov av särskilt 
stöd ska ha lika förutsättningar som andra 
barn. 

→ Arbetet pågår! 

Resurscentrum har startat ett Skoldatatek där 
det finns möjlighet att se, prova och låna 
kompensatoriska hjälpmedel och pedagogiska 
datorprogram. Verksamheten erbjuder 
dessutom visning, information och utbildning 
på utrustningen samt teknisk support på det 
som utlånas. 

Skoldatateket är en särskild IT-satsning för 
elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi 
samt ADHD-problematik. Stödet riktar sig till 
pedagoger, elever och vårdnadshavare inom 
förskola, grundskola, särskola och 
gymnasium.  

Planering för att ta emot elever med Aspergers 
syndrom pågår. En lärare har redan anställts 
och planer på att bygga om skolan finns för att 
tillgodose dessa elevers behov. 

Uppdrag från fullmäktige 
• I samråd med socialnämnden utreda för-

utsättningarna för en lärlingsutbildning i 
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samarbete med gymnasiet, till exempel för 
handikappomsorg eller äldreomsorg.  

→ Arbetet pågår! 

Arbetet har inriktats på att skapa lärlings-
platser för elever på individuella programmet. 
En lärare har anställts för att driva lärlings-
utbildning i skolans regi. I augusti har tre 
elever fått varsin lärlingsplats. 

Lärlingsutbildning påbörjades augusti 2006 
och första året inriktar eleverna sig helt på sina 
praktikplatser. Skolans handledare har kontakt 
med både elever och arbetsgivare och under 
hösten 2007 kommer kärnämnesstudier att 
introduceras. 

Utbildningsnämndens mål 
• Minst 85 procent av eleverna vid Vallen-

tuna gymnasium fullföljer utbildningen 
inom fyra år.  

 

 Mål Utfall 
2006 

Utfall 
2005 

Utfall 
2004 

Vallentuna 
gymnasium 85 % 84 % 87 % 83 %

Förorts-
kommuner  82 % 80 % 78 %

 

→ Arbetet pågår! 

Andelen elever som fullföljde utbildningen 
inom fyra år uppgick till 84 procent under 
2006.  

• Minst 93 procent av eleverna som lämnar 
Vallentuna gymnasium har grundläggande 
behörighet för högskolestudier. 

 

 Mål Utfall 
2006 

Utfall 
2005 

Utfall 
2004 

Vallentuna 
gymnasium 93 % 78 % 88 % 90 %

Förorts-
kommuner  89 % 90 % 89 %

 

→ Arbetet pågår! 

Andelen elever som lämnat gymnasiet med 
grundläggande behörighet för högskolestudier 
minskade till 78 procent år 2006. Skillnaderna 
är inte större än att man kan tro att det är 
tillfälliga avvikelser mellan olika år.  

• Andelen elever på individuella programmet 
som inom ett år kommer in på nationellt 
program ska öka från 28 till 40 procent. 

 

 Mål Utfall 
05/06 

Utfall 
04/05 

Vallentuna 
gymnasium 40 % 54 % 28 %

 

√ Uppfyllt! 

Mer än hälften av eleverna på individuella 
programmet under läsåret 05/06 har kommit in 
på nationellt program.  

• Andelen elever som tycker att undervis-
ningen håller hög kvalitet ska öka från 65,2 
till 70 procent.  

 

 Mål Utfall 
05/06 

Utfall 
04/05 

Vallentuna 
gymnasium 70 % 76 % 65 %

 

√ Uppfyllt! 

En markant ökning har skett när det gäller 
andelen elever som upplever att undervis-
ningen vid Vallentuna gymnasium håller en 
hög kvalitet.  

• Verka för säker miljö inom Vallentuna 
gymnasiums skolområde genom att arbeta 
för begränsad genomfart och hastighets-
minskande åtgärder. 

→ Arbetet pågår! 

Rektor för gymnasiet har skrivit till samhälls-
byggnadsnämnden och påtalat problemet och 
krävt åtgärder.  

• Underlätta genom särskilda insatser  
för att alla ungdomar ska få en gymnasie-
utbildning. 
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→ Arbetet pågår! 

Alla mentorer har utvecklingssamtal med sina 
elever och följer upp studieplanen, föräldrar 
till elever under 18 år får information om 
studieresultaten. Föräldrar till elever under 18 
år inbjuds också att närvara vid utvecklings-
samtalen. Invandrarungdomar erbjuds 
undervisning i svenska som andra språk.  
Det finns önskemål om ökad satsning på 
undervisning av specialfrågor. Kartläggning 
av elever med ev. dyslexi och dyskalkyli görs 
varje termin och särskilda insatser sätts in. 

• 140 helårsplatser ställs till förfogande för 
den gymnasiala vuxenutbildningen. 

√ Uppfyllt! 

Målet är uppnått under 2006 och därutöver har 
ytterligare 5 helårsplatser beviljats.  
Den statliga neddragningen av stödet till 
vuxnas lärande medför inte att statsbidraget 
minskar i Vallentuna. Det beror på att Vallen-
tuna har en förhållandevis stor grupp invånare 
som saknar utbildning motsvarande 3-årig 
gymnasieskola. 

Antal distansstuderande inom komvux har 
ökat. Möjligheten att kunna studera på distans 
är viktig när arbetslösheten är låg och detta är 
ett sätt att kunna kombinera studier med 
arbete. 

Miljö, trafik och hälsa 
Uppdrag från fullmäktige 

• Åt socialnämnden, barn- och ungdoms-
nämnden, utbildningsnämnden och fritids-
nämnden att ta fram en gemensam policy 
för att hantera och förebygga användning 
av tobak, alkohol och narkotika. 

→ Arbetet pågår! 

Skolan har ett samarbete med socialförvalt-
ningens handläggare som regelbundet besöker 
skolans elevvårdsgrupp. Rotarys drogsnurror 
finns på skolan och delas ut till alla elever. Det 
finns ett upprättat samarbete med Addictus. 

 

Utbildningsnämndens mål 
• Fortsätta att utveckla ANT-undervisningen 

på gymnasiet. 

√ Uppfyllt! 

• Aktivt medverka i det kommungemen-
samma barn- och ungdomspolitiska 
handlingsprogrammet (BUMS). 

→ Arbetet pågår! 

En arbetsgrupp med representanter från barn- 
och ungdomsförvaltningen, fritidsförvalt-
ningen och socialförvaltningen arbetar med 
uppdraget och redovisar till den politiska 
styrgruppen. Arbetsgruppen har tagit fram ett 
förslag som skickats ut på remiss till bl.a. 
elevråd och föräldraföreningar. Arbetet 
fortsätter under 2007. 

Kommunens drogpolitiska handlingsprogram 
kommer att integreras i BUMS. 

• Aktivt medverka i drogpreventions-
handläggarens förebyggande arbete. 

→ Arbetet pågår! 

Kommunens drogpreventionshandläggare har 
besökt elevvårdsgruppen på skolan för att byta 
erfarenheter och förebygga missbruk bland 
ungdomar i kommunen. 

Jämställdhet  

Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• I den kommunala förvaltningen ska vi 
sträva efter jämn könsfördelning samt lika 
lön för lika utfört arbete. 

→ Arbetet pågår! 

Lönekartläggningar genomförs årligen och har 
inneburit att lågt värderade kvinnogrupper har 
fått lönejusteringar då könsneutrala argument 
ej kan förklara löneskillnaderna. 
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Uppdrag från fullmäktige 
• Alla nämnder ska inrikta sitt verksam-

hetsutbud så att det främjar jämställd-
heten. 

Vallentuna gymnasium har utökat sitt 
programutbud med beteendevetenskapligt 
specialutformat program och har nu 5 studie-
förberedande program.  
De första lärlingsplatserna har tillkommit 
inom det individuella programmet.  

• Vid nyanställning ska vid lika kompetens 
hänsyn även tas till att få en jämn köns-
fördelning och jämnare etisk fördelning. 

Sökande med invandrarbakgrund kallas till 
intervju. Verksamheten strävar att uppnå jämn 
könsfördelning.  

 

Utbildningsnämndens mål 
• Alla behöriga lärare med annan etnisk 

bakgrund kallas till anställningsintervju  
för att sträva efter en bra blandning i 
arbetslagen. 

→ Arbetet pågår! 

Under läsåret har en lärare med annan etnisk 
bakgrund anställts.  

• Alla verksamheter anpassas så att de inte 
utestänger funktionshindrade från studier 
och arbetsliv. 

→ Arbetet pågår! 

Förberedelser pågår för att starta en 
Aspergerklass på gymnasiet. En person har 
anställts för att förbereda starten.  

• Fortsatt utveckling av det individuella 
programmet. 

→ Arbetet pågår! 

Utbildningsnämnden har tilldelats ytterligare 
700 tkr genom särskilt riktat statsbidrag till 
individuella programmet.  
Från den 1 juli har kommunerna skyldighet att 
erbjuda undervisning på heltid för alla elever 
på IV-programmet och arbete pågår med 
satsning på lärlingsprogram och praktik-
möjligheter. Elever erbjuds heltidsstudier på 
IV från och med hösten 2007. 
 

 
 
 

 
 

”Sjungom studentens lyckliga da’r …”                                                                                                                  Foto: Sonia Blom 
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Styrkort 

VERKSAMHETSMÅTT

Mått Utfall 2006
Utfall 
2005

Utfall 
2004

Förorts-  
2006

kommuner 
2005

Antal elever i Vallentuna gymnasium 673 642 644
      varav externa 87 72 59
Antal elever i interkommunala ersättningar 687 610 537
      varav kommunala skolor 448 411 376
      varav landstingsskolor 14 12 11
      varav fristående skolor 225 187 150
Andel med grundläggande behörighet till 
högskola 78% 88% 90% 89% 80%
Andel som fullföljde gymn inom 4 år exkl IV 84% 87% 83% 82% 80%

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr

Mått Budget
Avvikelse 

2006
Avvikelse 

2005
Avvikelse 

2004
Utbildningsnämnden 111 450 -964 300 1 383

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått Mål Utfall 2006
Utfall 
2005

Utfall 
2004

Andel elever som tycker att undervisningen 70% 76% 65%
håller hög kvalitet

FRAMTID/UTVECKLING
Mått Mål Uppföljning
Utredning av förutsättningarna för en lärlings- Lärlingsutbildning blir De första lärlings-
utbildning inom t ex handikappomsorg eller ett komplement platserna har till-
äldreomsorg IV-programmet kommit på indivi-

duella programmet.
5 platser dec 2006

MEDARBETARE

Mått Mål Utfall 2006
Utfall 
2005

Utfall 
2004

Sjukfrånvaro, samtliga 5% 4,9% 7,9% 7,2%
Medarbetarenkäten, andel positiva svar 73%

*Definitioner av de olika mätområdena finns sist i wordmallen
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Uppföljning av ekonomi – driftsbudget 

Verksamhetsblock Budget Bokfört Avvikelse Bokslut 
2006 2006 % mot 

budget
 2 005

TOTALT * 111 450 112 414 101% -964 104 169
Utbildningsnämnden/ K 400 669 167% -269 341
intagningskansli I 0 -366 366 0

N 400 304 76% 96 341

Lokaler, reserv medel m m K 14 370 13 830 96% 540 13 249
Wärnersonpengar I -500 -500 100% 0 -1 000

N 13 870 13 330 96% 540 12 249

Interkommunala ersättningar K 57 180 61 607 108% -4 427 53 021
I -6 500 -8 220 126% 1 720 -6 427
N 50 680 53 387 105% -2 707 46 594

Skolmåltider K 2 245 2 245 100% 0 2 242
I 0 0 0
N 2 245 2 245 100% 0 2 242

Särgymnasium/särvux K 6 100 5 908 97% 192 5 783
I 0 -155 155 -112
N 6 100 5 753 94% 347 5 671

Gymnasiet K 36 595 35 910 98% 685 36 009
I -1 140 -1 301 114% 161 -1 400
N 35 455 34 609 98% 846 34 609

Komvux K 5 853 6 232 106% -379 5 187
I -3 153 -3 447 109% 294 -2 724
N 2 700 2 785 103% -85 2 463

* K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad

0

 
 
Avvikelseanalys av nyckeltal och driftsbudget 
Bokslut för 2006 visar ett underskott på grund av ökade kostnader för interkommunala ersättningar. Andelen 16-19-
åringar som går i gymnasieskola har ökat från 70 % till 82 % vilket motsvarar 52 elever. Kostnaden per elev för 
interkommunala ersättningar har ökat med 5 % och detta beror på elevernas val av utbildningsinriktningar.  

Antalet ansökningar till komvux är på samma höga nivå som under 2005. Intagningen till sfi och grundvux kan ej 
påverkas men till gymnasievux beiljas i princip enbart elever med högst 2-årig gymnasieskola. Utbildningsnämnden 
har under året fått ytterligare statsbidrag med 351 tkr genom omfördelning. 
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Uppföljning av ekonomi – investeringsbudget 

Projekt Budget Bokfört Avvikelse
2006 2006 mot budget

TOTALT 1 083 32 1 051

Lokalanpassning Netto 1 083 32 1 051
gymnasiet

 
 
Avvikelseanalys av investeringsbudget 
Gymnasieskolan har infört ett nytt högtalarsystem och detta debiteras investeringsanslaget under 2006 och 2007.  

Gymnasiet avvaktar tills vidare med ombyggnation av byggprogrammets lokaler. Till följd av elevkullarnas storlek 
fortsätter antal elever vid Vallentuna gymnasium att öka. Överskottet behöver därför överföras till 2007 för att 
hantera mindre lokaljusteringar.   

 106



VALLENTUNA KOMMUN   Verksamhetsberättelse 2006 
Utbildningsnämnden 

Personalredovisning 

Mått Målsättning Helår 2006 Helår 2005 Helår 2004

Antal anställda 68 73 73
Antal årsarbetare 65 70 70
Medelålder (år) 50 50 50
Andel män 35% 36% 40%
Personalomsättning % 16% 12% 13%
Medellön (tkr) 25,5 24,9 24,2
Medianlön (tkr) 25,2 24,7 24,1

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:
Andel sjukdgr som avser de som är
sjuka 60 dgr eller mer 67,4% 76,4 77,6

Sjukfrånvaro fördelad på kön
Män 4,5% 8,6 8,4
Kvinnor 5,2% 6,9 5,6

Sjukfrånvaro fördelad på ålder
29 år och yngre 2,3% 0,0 4,7
30 - 49 år 2,3% 5,8 6,8
50 år och äldre 8,2% 11,7 8,2

Samtliga 4,9% 7,9 7,2

2006 2005
Medarbetarenkät - andel som svarar positivt vad gäller:
Ledarskap 74% 74%
Arbetstillfredsställelse 91% 86%
Kompetensutveckling 47% 38%
Delaktighet 82% 77%
Effektivitet 67% 74%
Kundorientering 89% 80%
Fysisk arbetsmiljö 33% 35%
Diskriminering 97% 86%
Kommunen som arbetsgivare 56% 40%
Medarbetarenkäten är omarbetad och därför ej helt jämförbar med 2005.
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Socialnämnden 
 

Ordförande: Gunnel Orselius-Dahl (fp) Bruttokostnad*: 341 173 

Antal ledamöter: 9 ledamöter  Nettokostnad: 290 275 

Förvaltningschef: Anne Saaristo Budgetavvikelse 2006 1 870

Antal årsarbetare 303 Budgetavvikelse 2005 -3 053
* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner 
 

Andel av samtliga nämnders 
bruttokostnad

24,8%

Andel av samtliga nämnders 
nettokostnad

29,2%

 
Andel av nämndernas nettokostnader, 29,2% år 2005; 29,2% år 2004 

 

Socialnämndens uppgift är 
att enligt gällande sociallagstiftning ansvara för:  

• Individ och familjeomsorg (enligt SoL, LVU 
och LVM *) med särskilt ansvar för barn, 
människor med missbruk, samt ensamstående 
och familjer som saknar möjlighet till egen 
försörjning.  

• Familjerättsfrågor och familjerådgivning. 

• Stöd till våldsutsatta kvinnor. 

• Stöd till brottsoffer. 

• Äldre- och handikappomsorg enligt SoL. 

• Stöd till psykiskt funktionshindrade enligt SoL. 

• Insatser till funktionshindrade enligt Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS).  

• Stöd till anhöriga som vårdar närstående enligt 
SoL. 

• Riksfärdtjänstens beslut och utredningar som 
ligger till grund för landstingsbeslut om 
färdtjänst. 

Kommunens uppgifter vad gäller tillståndsgivning 
och tillsyn enligt alkohollagen och vissa tillsyns-
frågor enligt tobakslagen. 

Kommunala pensionärsrådet sorterar under 
socialnämnden.  

Socialförvaltningen har ett samordningsansvar för 
kommunens Posom-grupp. 

Årets händelser 
• Ny socialchef tillträdde under april månad.  

• Korallens sjukhem och äldreomsorgens 
hemvård certifierades enligt IiP 

• Övertagandet av myndighets- och ekonomiskt 
ansvar slutfördes under 2006 enligt Lagen om 
utjämning av vissa kostnader för stöd och 
service till funktionshindrade 

• Alla kommuner ska från och med 1 juni 2006 
kvartalsvis lämna uppgift till Länsstyrelsen om 
alla beslut enligt socialtjänstlagen, som inte 
verkställts inom en tremånadsperiod. Vite kan 
utkrävas. 

• Kommunfullmäktige fattade beslut i december 
om utbyggnad av Korallens vårdboende med 32 
platser. Beräknad driftstart är september 2009.  

Verksamhetsförändringar 
Socialnämndens bokslut 2006 var i balans dock 
med stora skillnader mellan budgetblocken. LSS, 
som är en hårt reglerad rättighetslag, gav ett 
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underskott på 4,3 mkr. Underskottet kompenserades 
genom besparingar huvudsakligen inom individ- 
och familjeomsorgens olika delar.  

Ett förstärkt boendestöd till psykiskt långtidssjuka 
inrättades och bostäder i Apeln ställdes till för-
fogande. Därmed blev ett permanent boende i hem-
orten ett alternativ till HVB-placering på annan ort. 

En satsning på öppenvård i kommunens regi 
”Projekt 27:an” har minskat behovet HVB-
placeringar och öppenvård utanför hemorten. 

En organisationsöversyn av socialförvaltningen 
genomfördes under året. Den ska verkställas under 
första kvartalet 2007. 

Framtiden 
Ett särskilt EU-direktiv om dygns- och veckovila 
träder i kraft 2007-01-01. Det påverkar framförallt 
enheter för vård och omsorg som tvingas se över 
sin schemaläggning. De ekonomiska 
konsekvenserna är svåra att överblicka. 

Utvecklingen av nya metoder för stöd, service och 
omvårdnad i öppna vårdformer ska fortsätta de 

närmaste åren. Syftet är att ge större valfrihet och 
mindre ingripande förändringar för den enskilde 
samtidigt som det bedöms medföra en kostnads-
effektivare verksamhet. Säkerheten måste dock 
alltid tillgodoses för den enskilde och inom vissa av 
nämndens ansvarsområden även för omgivningen. 

Kommunens befolkning ökar vilket medför ökad 
volym för socialnämnden – främst gäller det 
insatser riktade till barn och unga. Utvecklingen 
inom socialnämndens olika delområden är svår att 
prognostisera.  

Regeringen har aviserat krav på att äldre i högre 
grad än idag ska få möjlighet att välja mellan olika 
boendeformer och att särskilt boende inte bör vara 
lika hårt reglerat som idag. Kommunen måste ha en 
beredskap att möta krav på olika boendeformer för 
den äldre befolkningen. 

Socialnämndens verksamheter är personalintensiva 
varför kommande löneavtal får stor ekonomisk 
betydelse. 

 

 

Uppföljning av mål och uppdrag 

Starkt medborgarinflytande – 
stor valfrihet 
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige  

• Skapa forum för det offentliga samtalet 

→ Arbetet pågår! 

Pensionärsrådet och Handikapprådet anlitas 
som rådgivande organ i frågor som rör äldre 
och funktionshindrade. 
 

• Utforma kvalitetsgarantier för kommunala 
tjänster under 2006. 

→ Arbetet pågår! 

Socialnämnden har ett kvalitetssäkringssystem 
som tillämpas i alla verksamheter. 
Kvalitetsarbetet bedrivs som en ständigt 
pågående process i alla enheter. Kvalitets-
säkringssystemet ska utvärderas och eventuellt 
revideras under nästa planperiod.  

Uppdrag från fullmäktige 
• Uppdra till samtliga nämnder att utveckla 

ett antal former för dialog mellan sina 
brukare, politiker och kommunala 
tjänstemän, t ex dialogseminarium, 
förvaltningsråd och internetbaserade 
dialogformer 

→ Arbetet pågår! 

Ett senior- och ett personalråd inrättas för att 
diskutera och ge förslag på utvecklings-
områden inom den forsknings- och utveck-
lingsenhet som kommer att starta under 2007  
i samarbete mellan landstinget och fem 
nordostkommuner. 
Socialnämndens egna mål 

• Inom äldre och handikappomsorgens alla 
enheter ska brukarråd och anhörigråd 
inrättas för att systematiskt fånga upp 
synpunkter och önskemål. 

√ Uppfyllt! 
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Anhörig- och/eller brukarråd finns vid alla 
enheter, både de som drivs av kommunens 
egen regi och av entreprenörer. 

• Hemsidan ska vidareutvecklas. 

→ Arbetet pågår! 

En redaktionsgrupp har i uppdrag att vidare-
utveckla socialnämndens hemsida.  
En ny modell för hur informationen ska 
organiseras har tagits fram. 

• Socialnämndens kvalitetssystem används i 
alla enheter. 

√ Uppfyllt! 

En bra skola för alla 
Uppdrag från fullmäktige 

• Tillsammans med barn- och ungdoms-
nämnden och utbildningsnämnden se över 
formerna för en familjecentral i 
Vallentuna. 

√ Slutfört 

En familjecentral finns inrättad. 

• Underlätta för volontärverksamhet i sam-
arbete mellan gymnasiet och äldre- och 
handikappomsorgen.   

! Ej uppfyllt! 

Värdig äldreomsorg 

Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• Vid planering och utbyggnad ska alltid 
behovet för äldre beaktas. 

→ Arbetet pågår! 

Inom ramen för kommunens ledarutvecklings-
program tar en grupp fram en förstudie som 
belyser behov och utformning av bostäder för 
äldre i kommunen. Rapport ska lämnas under 
första kvartalet 2007. 

• Utveckling av verksamheten ska ske till-
sammans med landstinget.  

→ Arbetet pågår! 

Fem nordostkommuner och landstinget har 
tecknat samverkansavtal för en gemensam 
Forsknings och Utvecklingsenhet inom 
äldreområdet. Enheten startar under 2007. 

Uppdrag från fullmäktige 
• Tillsammans med samhällsbyggnads-

nämnden planera för ytterligare 30  
lägenheter vid Korallen.  

→ Arbetet pågår! 

En förstudie har utarbetats och blivit godkänd. 
Vidare projektering sker under 2007 – 2009. 
Driftstart är beräknad till september 2009.  

• Uppdra till socialnämnden att utreda en 
samlad omsorg och sjukvård för äldre i 
Vallentuna tillsammans med landstinget.  

→ Arbetet pågår! 

Landstinget och kommunen genomför gemen-
samt ett projekt under 2007 med målet att ta 
fram förslag till organisation för samordnad 
omsorg och sjukvård för äldre i eget boende 
som har stort omvårdnads- och sjukvårds-
behov. 

• Att i samråd med samhällsbyggnads-
nämnden utreda Väsbygårdens utveck-
lingsbehov under 2006. 

√Uppfyllt 

Ett förslag har utarbetats som godkänts av 
socialnämnden och samhällsbyggnads-
nämnden. 

Socialnämndens egna mål 
• Alla äldre har rätt till en trygg ålderdom. 

→ Arbetet pågår! 

Hög kompetens hos personalen bidrar till god 
kvalitet inom äldreomsorgen. Under 2006 och 
2007 får all personal inom äldreomsorgen 
omfattande fortbildning och kompetens-
utveckling. 

• Anhöriga som vårdar långtidssjuka eller 
funktionshindrade närstående ska ha 
förstärkt stöd. 
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√Uppfyllt 

Avlösarservice till anhörigvårdare beviljas 
utan särskilt biståndsbeslut. Medel har 
beviljats från Länsstyrelsen för att utbilda 
särskilda ”anhörigambassadörer” inom särskilt 
boende. Tjänsten som anhörigkonsulent utökas 
från halvtids- till heltidstjänst.  

• Förebyggande service ska utvecklas med 
syfte att underlätta äldres kvarboende i det 
egna hemmet. 

√Uppfyllt 

En särskild fixarservice har inrättats vars upp-
drag bland annat ska förebygga fallolyckor i 
hemmet. Uppsökande verksamhet erbjuds 
årligen alla som fyller 75 år. Besöken genom-
förs gemensamt av en distriktssköterska från 
primärvården och kommunens anhörig-
konsulent. Besöken innehåller hälsosamtal och 
information och råd om service och stöd till 
äldre. 

• Temporära stödinsatser för demenssjuka 
inrättas i avvaktan på Korallens 
utbyggnad.  

√Uppfyllt 

En sjukhemsavdelning på Vårdbo har om-
vandlats till demensenhet. Demensdagvården 
och ett särskilt team inom hemvården ger 
utökat samlat stöd till demenssjuka i eget 
boende. 

Värdig handikappomsorg 

Uppdrag från fullmäktige 
• Uppdra åt socialnämnden att kartlägga 

situationen kring psykiskt funktions-
hindrade. 

→ Arbetet pågår! 

Uppdrag från fullmäktige 
• Bostäder med utökat boendestöd för 

psykiskt funktionshindrade ska inrättas 
inom kommunen. 

√Uppfyllt 

Fem bostäder inom Apeln har avdelats för 
psykiskt långtidssjuka som kunnat flytta 
tillbaka till hemkommunen från HVB-hem. 
Boendestödet har där utökats till att omfatta 
bemanning även nattetid. Nattbemanningen 
finns i beredskap för alla psykiskt långtids-
sjuka som beviljas boendestöd. 

Individ och familjeomsorg 

Socialnämndens egna mål 
• Öppna stöd- och vårdformer för barn och 

ungdom med sociala problem ska utvecklas 
i närmiljön för att minska behovet av HVB-
placeringar. 

√Uppfyllt 

En öppen stödverksamhet ”27:an” riktad till 
ungdomar med social problematik har  verkat 
under 2006. Syftet är både att kunna undvika 
HVB-placeringar och att stödja ungdomar med 
utslussningen från en placering. Andelen 
HVB-placeringar har fått en markant 
minskning under 2006. 

• En särskild öppenvårdssatsning tillsam-
mans med landstingets beroendevård och 
psykiatri ska genomföras för människor 
med komplexa och sammansatta vård-
behov.  

√Uppfyllt 

Två personer – en från landstingets öppen-
psykiatri och en från kommunens Addiktus-
mottagning – har ett gemensamt ansvar att ge 
stöd till den aktuella målgruppen.  
De utbildas i och arbetar enligt en särskild 
metod ”casemanagement metoden”. 

Miljö, trafik och hälsa 

Uppdrag från fullmäktige 
• Tillsammans med barn- och ungdoms-

nämnden, utbildningsnämnden och fritids-
nämnden ta fram en gemensam policy för 
att hantera och förebygga användning av 
tobak, alkohol och narkotika. 

→ Arbetet pågår! 
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Jämställdhet 
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• I den kommunala förvaltningen ska vi 
sträva efter jämn könsfördelning samt lika 
lön för lika utfört arbete. 

→ Arbetet pågår! 

Socialförvaltningen har tagit fram kriterier för 
individuell lönesättning. 

 

Uppdrag från fullmäktige 
• Vid nyanställning ska vid lika kompetens 

hänsyn även tas till att få en jämn köns-
fördelning och jämnare etnisk fördelning. 

→ Arbetet pågår! 

För att få en jämnare könsfördelning anges i 
platsannonser att socialförvaltningen gärna ser 
manliga sökande. Andelen män har ökar något 
för varje år. Socialförvaltningen anställer i 
ökande grad människor med olika etniska 
bakgrund för att bättre kunna möta människor 
som har behov av socialtjänstens insatser. 

Välskött kommun och  
engagerade anställda 
Kommungemensamma mål från 
fullmäktige 

• Genom rehabiliteringsåtgärder och före-
byggande insatser ska vi minska sjuk-
frånvaron till att vara högst 5 procent. 

→ Arbetet pågår! 

Socialnämndens arbetsledare tillämpar  
nya riktlinjer för kontakt med medarbetare i 
samband med sjukskrivning. 

• Med utvecklingsverktyget IiP – Investors in 
People – fokusera på anställdas kompetens-
utveckling för att under perioden uppnå en 
certifiering av verksamheten enligt IiP-
standard. 

→ Arbetet pågår! 

Samtliga enheter arbetar för att få IiP- 
certifiering. Korallens vårdboende och  
Hemvården har certifierats. 

 

 

 
 

Så här ser IiP-plaketten ut.                                  Foto: Sonia Blom
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Styrkort 

VERKSAMHETSMÅTT

Mått
Mål/ 

Budget
Utfall 
2006

Utfall 
2005

Utfall 
2004

Utfall 
2003

Ekonomiskt bistånd - antal hushåll 315 293 325 301 252
Ekonomiskt bistånd - genomsnittstid (mån) 4,6 5,5 4,9 4,5 4,3
Andel barn o unga i dygnetrunt vård 0,13% 0,13% 0,16% 0,18% 0,20%
Andel 65 år och äldre med hemtjänst 5,81% 5,93% 6,02% 6,11% 6,34%
Andel 65 år och äldre i särskilt boende 4,75% 4,54% 4,89% 4,87% 4,84%
Andel pers. i särskilt boende, psyk.långtidssj. 0,08% 0,08% 0,11% 0,10% 0,08%
Antal pers. som bor i särskit boende enl LSS 93 94,5 77,6 67,4 67,7
* Andel personer av total befolkning i kommunen i relevant åldersgrupp

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr

Mått Budget avvikelse
Avvikelse 

2005 2004
Socialnämnden totalt 1 870 -3 053 1 023
    Varav större avvikelser
HVB placeringar för vuxna samt barn o unga 4 500
Verksamhet för funtionshindrade enl LSS -4 300
Verksamhet för psykiskt långtidssjuka 1 400

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått Mål
Utfall 
2006

Utfall 
2005

Utfall 
2004

Utfall 
2003

Antal nöjda med socialtjänsten totalt 100% 83% 81% 74% 71%
Individ och familjeomsorg 100% 79% 74% 57% 58%
Äldre-och handikappomsorg 100% 85% 80% 82% 60%
Funktionshindrade enl LSS* 100% 82% 57% 71% 64%
Psykiskt långtidssjuka 100% 83% 88% -- --

FRAMTID/UTVECKLING
Mått Mål Uppföljning
Utbyggnad av Korallens sjukhem Utökning av demensvården
Översyn av Väsbygårdens servicehus Anpassning till framtida äldrebehov
Hemsidan ska utvecklas 24-timmars myndighet
Kometensutveckling myndighet och omsorg

MEDARBETARE

Mått Mål
Utfall 
2006

Utfall 
2005

Utfall 
2004

Antal årsarbetare 303,4 298,0 290,0
Sjukfrånvaro 5,0% 7,7% 7,6% 8,2%
Resultat medarbetarenkät 83 72 --

*Definitioner av de olika mätområdena finns i bilaga till VaSaRu-rapporten
 

 113



VALLENTUNA KOMMUN   Verksamhetsberättelse 2006 
Socialnämnden 
 

Uppföljning av ekonomi - driftsbudget 

Verksamhetsblock 2006 2 006 2005
Budget Bokslut % Avvikelse 

mot 
budget

 Bokslut %

TOTALT * 292 844 290 974 1 870 270 657 101%
Förvaltningsövergripande K 29 954 30 557 102% -603 28 433
kostnader I -225 -1 494 664% 1 269 -265

N 29 729 29 063 98% 666 28 168 96%

Individ- och familjeomsorg K 47 941 44 447 93% 3 494 47 982
I -1 895 -2 902 153% 1 007 -2 013
N 46 046 41 546 90% 4 500 45 969 112%

Äldre- och handikappomsorg K 134 607 131 246 98% 3 361 129 524
enligt SoL I -27 498 -24 354 89% -3 144 -25 556

N 107 109 106 892 100% 217 103 968 99%

Verksamhet för funktions- K 114 798 117 792 103% -2 994 100 182
hindrade enligt LSS I -21 282 -19 985 94% -1 297 -23 530

N 93 516 97 807 105% -4 291 76 652 105%

Verksamhet för psykiskt K 14 534 13 738 95% 796 14 978
långtidssjuka I -902 -1 463 162% 561 -2 031

N 13 632 12 274 90% 1 358 12 947 109%

Övrig verksamhet K 2 827 3 395 120% -568 2 963
I -15 -4 26% -11 -10
N 2 812 3 391 121% -579 2 953 114%

* K=Kostnad  
Avvikelse av nyckeltal och driftbudget 

Överskottet inom Individ- och familjeomsorg har uppkommit genom färre HVB-placeringar. En ökad satsning på 
intern öppenvård har medfört lägre kostnader inom flera verksamheter. Utöver budgeterade intäkter har statligt 
bidrag har erhållits för 27:ans öppenvårdsprojekt 400 tkr samt projektet Case Management 700 tkr. 

Ekonomiskt bistånd har minskat vad gäller antal bidragstagare, men ökar ändå i kostnad pga. att biståndstiden har 
förlängts i genomsnitt per hushåll.  

Inom äldreomsorgsblocket har hemvård i ordinärt boende överskridit budget på grund av fler omsorgstagare. 
Motsvarande kostnadsminskning finns istället inom särskilt och korttidsboende. 

Inom LSS finns flera verksamheter med underskott. Dessa förklaras till stor del av att antalet omsorgstagare ökat 
samt vissa fördyrade vårddygnskostnader. 

Verksamhet för psykiskt långtidssjuka visar överskott både vad det gäller intern och extern verksamhet. De externa 
HVB-placeringarna har minskat genom en utökad satsning på boendestöd och daglig verksamhet. Statligt bidrag 
utöver budget uppgår till ca 300 tkr för tjänsten personligt ombud. 
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Uppföljning av ekonomi – investeringsbudget  

Projekt 2006 2006 2006
Budget Bokfört Avvikelse mot 

budget

TOTALT 2 273 615 1 658

Sofia datasystem Netto 150 150

Gnerellt inv.anslag Netto 2 123 615 1 508

Kostnader 2 273 615 615
Intäkter 0 0 0
Netto 2 273 615 615

 
Avvikelse investeringsbudget 

Investeringsprojekt Sofia datasystem är framskjutet till 2007. 

Investeringar på det generella inv.anslaget är: 

• utrustning till Väsbygårdens resturang 

• kontorsmöbler 

• larmutrustning 

• ombyggnation på socialförvaltningen 

• utbyte av sängar i särskilda boenden 
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Personalredovisning 

Mått Målsättning Helår 2006 Helår 2005 Helår 2004

Antal anställda 346 342 336
Antal årsarbetare 303,4 298,0 290,0
Medelålder (år) 46,6 46,5 46,7
Andel män 9,5% 8,5% 7,7%
Personalomsättning % 11,6% 10,1% 11,6%
Medellön (tkr) 20,5 20,0 19,4
Medianlön (tkr) 19,0 18,4 17,8

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:
Andel sjukdgr som avser de som är
sjuka 60 dgr eller mer 68,0% 68,7% 72,7%

Sjukfrånvaro fördelad på kön
Män 2,2% 2,9% 3,4%
Kvinnor 8,6% 8,2% 8,8%

Sjukfrånvaro fördelad på ålder
29 år och yngre 3,9% 2,9% 5,1%
30 - 49 år 9,2% 8,3% 5,8%
50 år och äldre 7,9% 8,9% 12,0%

Samtliga 7,7% 7,6% 8,2%

2006 2005
Medarbetarenkät - andel som svarat poritivt vad gäller:
Ledarskap 81 75
Arbetstillfredsställelse 91 86
Kompetensutveckling 75 50
Delaktighet 87 76
Effektivitet 82 74
Kundorientering 90 84
Arbetsmiljö 66 50
Jämställdhet och mångfald 92 84
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