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världen, ingen annanstans finns
så många att se. På Runrikets
dag i maj kommer besökare,
gycklare och vikingabåtar till
området runt Vallentunasjön.

2

Innehåll
Nyckeltal i sammandrag

4

Kommunalrådet har ordet

5

Årets händelser

6

Förvaltningsberättelse

8

Omvärldsanalys
Ekonomisk översikt och analys

8
10

Verksamhetsmål

19

Personalberättelse

24

Verksamhetsberättelser

27

Kommunstyrelsen

27

Barn- och ungdomsnämnden

28

Fritidsnämnden

29

Kulturnämnden

30

Myndighetsnämnden för teknik och miljö

30

Samhällsbyggnadsnämnden

31

Socialnämnden

32

Utbildningsnämnden

33

Överförmyndarnämnden

34

Räkenskaper

”I Vallentuna kommun har vi
en professionell verksamhet,
som präglas av kvalitet och
kundfokus. Engagemang,
allas lika värde och utveckling
genomsyrar vår organisation.”

35

Resultaträkning

35

Kassaflödesanalys

36

Noter resultaträkning och kassaflödesanalys

37

Balansräkning

38

Noter balansräkning

39

Driftsredovisning

41

Nämndernas budget och prognoser

41

Redovisningsprinciper

42

Revisionsberättelse

46

Ordförande

47

Text: Vallentuna kommun
Produktion: ETC Kommunikation AB
Foto: Vallentuna kommun där annat ej anges.
Omslagsfoto: Maria Rosenlöf.
Foto till vänster: Emma Fredriksson.

3

Nyckeltal i sammandrag

Antal invånare den 31 december 1

2010

2009

2008

2007

30 715

30 114

29 361

28 954

28 382

Varav 1–5 år

2 328

2 318

2 296

2 224

2 210

Varav 6–15 år

4 395

4 282

4 206

4 229

4 153

Varav 16–19 år

1 836

1 863

1 865

1 790

1 737

897

845

848

836

827

1 375

1 345

1 315

1 313

1 304

Per 1000 invånare

45

45

45

45

46

Andel av kommunal verksamhet i extern regi, %

35

35

35

35

…

Andel personalkostnader av verksamhetens kostnader, %

40

40

39

…

…

Skattesats, kr

31:08

31:08

31:08

31:08

31:45

Varav kommunen

18:98

18:98

18:98

18:98

19:18

Varav 80 år och äldre
Antal årsarbetare 2

4

2011

Årets resultat, mnkr

32

92

29

33

22

Årets resultat enligt balanskravet, mnkr

31

88

23

32

19

Driftsbudgetavvikelse, mnkr

17

4

24

16

-2

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

1 249

1 130

1 136

1 097

1 020

40 664

37 540

38 687

37 881

35 928

197

248

107

102

68

6 400

8 243

3 633

3 535

2 410

869

836

744

715

682

28 287

27 778

25 348

24 686

24 023

272

145

0

0

0

8 859

4 818

0

0

0

Soliditet, %

56

60

70

75

76

Inklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden

22

26

23

23

20

Per invånare, kr

1 Källa SCB.
2 Exklusive anställda i verksamhet på entreprenad.
3 Exklusive avskrivningar.

Kommunalrådet
Vallentuna är en av de snabbast växande
kommunerna i Sverige. Det som lockar folk att
bo och leva här är närheten till naturen och
storstaden. Vi är en viktig pusselbit i regionen!

Hur ska framtidens Vallentuna se ut för att både dagens
och morgondagens invånare ska trivas? En förutsättning är
att Vallentuna växer på ett hållbart sätt. Långsiktighet och
helhetssyn är ledord i samhällsplaneringen. Det gäller att
ta hänsyn till invånarnas behov i utvecklingen, både i form
av kommunal service, infrastruktur, kollektivtrafik och
fritidsmöjligheter.

Helhetsgrepp om samhällsutvecklingen
Under 2011 har ett viktigt politiskt beslut fattats för att
åstadkomma just långsiktighet och helhetssyn. Vi har lyft
den politiska styrningen av samhällsplaneringen till kommunstyrelsen. Från och med årsskiftet 2011/2012 finns två
nya utskott direkt under kommunstyrelsen, näringslivsoch planutskottet samt teknik- och fastighetsutskottet.
Det finns fler saker som är avgörande för kommunens
utveckling. Till exempel den VA-ledning som ska gå till
Norrtälje. Kommunen har under året beviljat Vallentunavatten AB ett räntefritt lån för att dra nya ledningar mellan
södra Vallentuna och Ösby. Precis som Långhundraleden
en gång var vattendraget som byar och samhällen växte
upp kring, kommer den här vattenledningen att vara viktig
för kommunens utveckling. Den möjliggör att betydligt
fler bostäder kan byggas utmed VA-ledningen och inte
minst i Karby/Brottby.

Stora byggprojekt
Annars har år 2011 varit präglat av de stora byggprojekt
som pågår i centrala Vallentuna. Trafikplatsen byggs om,
Roslagsbanan får dubbelspår med tätare trafik och i gamla
kommunalhusparken har det nya kulturhuset och biblioteket tagit form. Även om det stundtals kan vara jobbigt att
befinna sig i byggdammet, kommer dessa projekt att un-

derlätta och förgylla tillvaron för Vallentunaborna under
många år framöver.

Nya mötesplatser
Men ett samhälle byggs inte bara av infrastruktur och stora
investeringar. Därför fortsätter vi att satsa på att den kommunala servicen ska möta invånarnas behov. Till exempel
kan Vallentunaborna numera lämna barnen tidigare på
morgnarna på förskolan och fritidshemmen. Vi satsar
också på fler mötesplatser för både äldre och ungdomar.
Under året öppnades Träffpunkten, en mötesplats för alla
åldrar i centrala Vallentuna. En fritidsgård öppnades på
prov i kyrkans lokaler i Bällstaberg, och föll så väl ut att
en fritidsgård kommer att öppnas i Bällstabergsskolans
lokaler under 2012.

Regionen är framtiden
Vi fortsätter arbetet för att framtidens Vallentuna ska
vara en kommun som invånarna trivs i. Det är viktigt att
komma ihåg att för de allra flesta är det inte viktigt exakt
var kommungränsen går, de har valt att bo i en region. Det
som är bra för regionen är också bra för Vallentunaborna.
Det har vi tagit fasta på i Vallentunas vision: ”Med det goda
småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande
och hållbar storstadsregion.”

Örjan Lid
Kommunstyrelsens ordförande

5

Årets händelser 2011
Det har varit ett händelserikt år för Vallentuna
kommun. Stora byggprojekt pågår, nya
mötesplatser skapas för våra invånare och
framtidens Vallentuna tar form.

Många vill glädjande nog bo i Vallentuna. I slutet av
december var vi drygt 30 700 invånare, helt i linje med
befolkningsprognosen. För att kunna växa kontrollerat
och klara av framtidens utmaningar gäller det att anpassa
verksamheten och servicen till invånarnas behov och förväntningar. År 2011 har inneburit många viktiga milstolpar
för Vallentuna kommun.
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Bygget av kulturhuset och trafikplatsen är i gång
Redan vid höstfesten var Vallentuna Kulturhus och Bibliotek så pass klart att man kunde ta med nyfikna invånare
på guidade visningar. Förutom arbetet med trafikplatsen
byggs det även på andra håll i kommunen, bland annat med
renoveringar av äldreboende och skolor. Kommunfullmäktige tog till exempel beslut om detaljplan för ett nytt
trygghetsboende i Össebyhus regi, med byggstart 2012.

Invigning av nygammalt vårdboende och
Träffpunkten
Nya delen av Väsbygården invigdes med pompa och ståt i
oktober. Servicehuset har byggts om till gruppboende för
att kunna ge omfattande vård till dem med stora omvårdnads- och trygghetsbehov. Ombyggnaden har även
förbättrat arbetsutrymmen runt sängar, på toaletter och i
duschrum vilket underlättar arbetet för personalen.
I september invigdes mötesplatsen Träffpunkten. Där
kan alla som söker omtanke och gemenskap känna sig
välkomna, särskilt personer med funktionsnedsättning,
äldre och anhöriga.

Nya lagar som påverkar kommunens
verksamhet
I maj började den nya plan- och bygglagen att gälla. För
kommunen innebär det i korthet att nya krav ställs på
handläggningstider och att kommunen får ett utökat kontrollansvar under hela byggprocessen.
Den nya skollagen infördes den 1 juli 2011 och innehåller ett nytt betygssystem och krav på lärarlegitimation.

Skollagen innebär ökade krav på ledning och stimulans för
att stärka elevernas utveckling och lärande, samt att skapa
studiero och motverka kränkande behandling. Skollagen
har förtydligat ansvaret för kommunen och för rektorn och
fler beslut kan överklagas än tidigare. Kommunens ansvar
för tillsyn av fristående förskolor har skärpts. Dessutom
har gymnasieskolan reformerats och delats upp i studieförberedande och yrkesförberedande program.

Kommunikation och sociala
medier
Kommunens webbplats utvecklas
hela tiden för att uppfylla invånarnas
krav. Under året har tillgänglighet
en på webben förbättrats, för att så
många som möjligt ska kunna ta del
av innehållet.
En del av kommunens verksamheter har startat facebooksidor för att kunna möta och föra en
dialog med sina kunder och besökare. Till exempel finns
numera biblioteket, fältgruppen, föreningsverksamheten
och gymnasiet på Facebook.
I syfte att förbättra kommunikationen internt i kommunen har vi under 2011 börjat att bygga ett nytt intranät.
Intranätet möjliggör helt nya sätt för medarbetarna att
kommunicera och samverka, och en första lansering kommer att ske i april 2012.

Evenemang som lockar besökare
Kommunen vill bidra till olika aktiviteter och samarbeten som gör att besökare, både våra egna invånare och
andra, upplever kommunen som levande. Under året har
vi bland annat varit med och arrangerat en tölttävling på
is, Runrikets dag och den alltid lika populära Höstfesten.
Kommunens öppna hus, där vi bland annat presenterade
våra verksamheter och byggnationer, var väldigt populärt.
Dessutom var deltagandet i Earth Hour en viktig manifestation som visade kommunens engagemang för miljön.

7

Ovan: Det nya kulturhuset och biblioteket tar form. Vänster: Eleverna i Vallentunas skolor ger lärarna ett bra betyg!
Höger: Nya mötesplatser för unga och gamla skapar trygghet.

Bra betyg till pedagogisk personal

Vallentuna – en bra kommun att bo och leva i

Kommunens skolor ligger på en fortsatt hög nivå jämfört
med många andra, även om vi inte nådde ända upp till kommunfullmäktiges mål. År 2011 års enkätundersökning visar
att nästan nio av tio föräldrar med barn i förskolan är nöjda
med verksamheten som helhet. Ungefär lika många kan rekommendera sitt barns förskola. Knappt åtta av tio föräldrar
med barn i förskoleklass, årskurs 2, 5 eller 8 i grundskolan är
nöjda med sitt barns skola som helhet och kan rekommendera den. Resultatet visar också att vårdnadshavarna tycker
att förskolan och grundskolan är en trygg miljö med bra
lärare och personal. Eleverna i grundskolan tycker att de får
det stöd och den hjälp de behöver av lärarna.

Resultatet från 2011 års medborgarundersökning visar att
Vallentunaborna är mer nöjda med sin kommun än genomsnittet av de 128 kommuner som deltar i undersökningen.
Bra arbets- och utbildningsmöjligheter samt bra kommunikationer är de områden som bidrar till att man tycker
att kommunen är bra att bo och leva i. Man rekommenderar gärna vänner och bekanta att flytta hit. Dessutom
är Vallentunaborna, i högre grad än genomsnittet, nöjda
med för- och grundskolorna i kommunen, stöd för utsatta
personer samt idrotts- och motionsanläggningar.

Förvaltningsberättelse
Omvärldsanalys

Ekonomisk utveckling

8

Tillväxten i svensk ekonomi har de senaste två åren varit
mycket stark. År 2010 växte BNP med 5,6 procent och
2011 beräknas tillväxten vara 4,6 procent enligt Sveriges
Kommuner och Landstings (SKL) prognoser. Återhämtningen efter produktionsraset i samband med finanskrisen
2008/2009 har därmed kommit en bra bit på väg.
Året började positivt med tillväxt och sjunkande arbetslöshetssiffror. Mot sommaren började de finansiella
problemen på marknaderna i EU och USA att förvärras
och oron för euron ökade. Den svenska ekonomin har under sommaren och hösten fortsatt att visa en förvånansvärd styrka, trots oron i omvärlden. Även om den svenska
tillväxten fortfarande är stark, står det alltmer klart att
ekonomin är på väg att försvagas. Frågan är inte om, utan
när skuldkrisen sätter negativa avtryck i svensk BNP.
Trots konjunkturavmattningen beräknas kommun
ernas skatteunderlag växa stabilt de kommande åren,
främst tack vare högre priser och löner, men det genererar
också ökade kostnader i kommunerna. Detta gäller under
förutsättning att skuldkrisen i Europa klaras upp under
ordnade former.

Befolkning och bostadsbyggande
Vallentuna kommun har sedan 1970-talet haft en jämn och
hög befolkningstillväxt. Under den senaste tioårsperioden
har Vallentunas befolkning ökat med 20 procent, eller
5 000 nya invånare. Under det gångna året ökade Vallentunas befolkning med 601 personer och var den 31 december 30 715 personer.
Befolkningstillväxten betyder mer intäkter till kommunen men också krav på utbyggd service. Behovet av
investeringar och fler platser i förskolor, skolor och äldreboenden ökar. Detsamma gäller behovet av ett rikt utbud

av fritids- och kulturmöjligheter. Kommunen har en ung
befolkning med fler barn och unga än riket i genomsnitt.
I Vallentuna finns ett klart samband mellan byggande
och befolkningsutveckling. De senaste årens befolkningstillväxt beror till största delen på inflyttning till kommunen. Bostadsbyggandet inom kommunen har under de
senaste tio åren varierat mellan 138 och 284 bostäder per år.
Under 2011 påbörjades byggandet av 230 bostäder, vilket är
i nivå med föregående år.
Under 2011 har antalet bygglovsärenden ökat med sex
procent jämfört med 2010, och det beslutades om 462
bygglov inklusive förhandsbesked.

Figur 1. Antalet igångsatta bostadsbyggen och kommunens folkökning. Antalet bostadsbyggen följer
konjunkturen. Eftersom det normalt är inflyttning
ett till tre år efter byggstart fördröjs effekten av
konjunkturen på kommunens folkökning
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Vallentuna har en ung befolkning. Papporna i
Vallentuna är dessutom bäst i länet på att vara
föräldralediga, och åttonde bäst i landet.

Foto: Johan Wiklund

Förvaltningsber ät telse

Ekonomisk översikt och analys
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Balanskrav
Enligt kommunallagen ska Sveriges kommuner ha en
ekonomi i balans varje enskilt år. Balanskravet innebär
att intäkterna ska överstiga kostnaderna så att det blir ett
positivt resultat . Om kommunen redovisar ett negativt
resultat måste motsvarande belopp hämtas in de nästkommande tre åren. Årets resultat är positivt och uppgår till
32,3 miljoner kronor. I resultatet finns engångsintäkter i
form av realisationsvinster på 1,4 miljoner kronor som räk-

Figur 2. Årets resultat 2007–2011
Mnkr
100

nas av vid balanskravsutredningen. Vallentuna kommun
har efter avräkningen ett resultat på 30,9 miljoner kronor
och uppfyller därmed balanskravet. I år har ingen avsättning till framtida pensionsutbetalningar gjorts.

Finansiella mål
Utöver det lagstadgade balanskravet beslutade kommunfullmäktige om följande finansiella mål för 2011:
• Kommunens resultat ska, under en femårsperiod i
snitt, uppgå till minst två procent av den sammanlagda
summan för skatteintäkter, utjämning och generella
statsbidrag.
• Kommunen ska ha en stark långsiktig betalningsförmåga och så långt som möjligt självfinansiera planerade investeringar. Soliditeten ska därför överstiga 50 procent.
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Kommunplan 2012-2014

Årets resultat i procent
Årets resultat utgör 2,4 procent av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning. Målet i kommunplanen är ut
format som ett genomsnittligt värde för åren 2009–2013.
Eftersom det genomsnittliga resultatet uppgår till 2,4
procent är målet uppfyllt, se figur 3.

Figur 4. Utveckling av soliditeten 2007–2011
Procent
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Soliditet
Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka på
lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna som är
finansierade med eget kapital, se figur 4. Enligt 2011 års
bokslut har soliditeten försämrats med fyra procent
enheter till 56 procent jämfört med föregående årsskifte
och kommunen uppfyller trots detta målet. Sänkningen
beror på nyupptagna lån under året med 127 miljoner kro
nor. Tar man hänsyn till ansvarsförbindelser för pensioner
blir soliditeten 22 procent.
Vid ett vägt genomsnitt för hela rikets kommuner år 2010
var soliditeten 52 procentenheter exklusive ansvarsförbin
delsen, och 21 procentenheter när den inkluderades.
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Driftsredovisning
Vallentuna kommuns verksamhet är organiserad i nio
nämnder, samt valnämnden som träder i kraft när det är
valår. Varje nämnd är ansvarig för sin budget. Nämndernas
nettokostnader, det vill säga driftskostnader minus drifts
intäkter, uppgick till 1 303 miljoner kronor. Det är en ökning
med 44 miljoner kronor (3,5 procent) jämfört med 2010.
Kostnader per verksamhet
Områdena pedagogisk verksamhet och vård och omsorg
står för en betydande del av kommunens totala kostnad
(89 procent). Kostnaden för dessa verksamheter påverkas
till stor del av förändringar i kommuninvånarnas ålders
struktur. Nettokostnadernas fördelning per verksamhet är
så gott som oförändrad jämfört med föregående år.

Figur 5. Nettokostnader fördelade
per verksamhet, mnkr

Kostnader per resurs
När kostnaderna fördelas efter typ av resurs, är personal
den enskilt största kostnaden, se figur 6. Kommunens
egna personalkostnader utgör 40 procent av förbrukade
resurser. Till detta kommer personalrelaterade kostnader
i verksamheter som drivs i extern regi, se sidan 13 och 14.
Sammantaget utgör de personalrelaterade kostnaderna
för kommunens verksamhet drygt 70 procent. Eftersom
personalkostnaderna är så stora, är både lönekostnader och
antal anställda avgörande för kommunens totala kostnad.
Resterande 30 procent består till största delen av lokalkost
nader (inklusive kapitalkostnader), inköp av varor samt
bidrag. Till exempel ger kommunen bidrag till räddnings
tjänstförbundet och andra former av ekonomiskt bistånd.

Figur 6. Nämndernas kostnader fördelade
efter typ av resurs, %
 Politisk verksamhet; 15

 Personal;

 Infrastruktur; 67

 Entreprenad;

 Fritid och kultur; 69
 Pedagogisk

verksamhet; 773
 Vård och omsorg; 387
 Övrigt; 0

40%
31%
 Varor; 12%
 Bidrag/transferering; 3%
 Kapitalkostnader; 14%
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Nämndernas intäkter
Den största driftsintäkten är bostads- och lokalhyror,
varav merparten består av den internhyra som samhällsbyggnadsnämnden debiterar övriga nämnder. Andra stora
intäktskällor är de taxor och avgifter som kommunen
debiterar kommuninvånare och företag för bland annat förskola, fritidshem och avfallshantering. Till andra
kommuner och landsting säljer Vallentuna platser inom
grundskola, gymnasieskola och hemvård för 28 miljoner
kronor. Kommunens verksamheter får även riktade statsbidrag som 2011 uppgick till 63 miljoner kronor, se figur 7.
I nämndernas intäkter ingår inte skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning.
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Nämndernas nettokostnader
och budgetavvikelser
Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott på 17,0
miljoner kronor, vilket motsvarar 98,7 procent av årets
budget. Utfallet är bättre än vad prognoserna har visat
under året. I kommunstyrelsens budget ingår anslag för
oförutsedda utgifter som vid årets början var sju miljoner kronor. Drygt fem miljoner kronor av de oförutsedda
utgifterna har omfördelats till nämnderna.
• Kommunstyrelsen redovisar ett överskott. Mer än
hälften av budgetavvikelsen beror på att flyktingverksamheten framgångsrikt har integrerat flyktingar i
samhället. Kostnader för övrig politisk verksamhet och
kommunens arbetsmarknadsåtgärder har också blivit
lägre än beräknat.
• Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter redovisar
ett överskott på 8,3 miljoner kronor mot budget. Större
delen av det positiva resultatet förklaras av personalbrist inom resultatenheten Tunafastigheter. Personalbristen har medfört både lägre lönekostnader och lägre
underhållskostnader, då planerade arbeten inte har
kunnat genomföras.

Figur 7. Nämndernas intäkter, mnkr

• Fritidsnämnden visar ett överskott tack vare lägre
administrationskostnader och minskade bidrag till
föreningar.
• Socialnämnden har ett överskott som bland annat
förklaras av att behovet av platser för särskilt boende
minskat under året. Tomma platser har sålts till andra
kommuner vilket har gett högre intäkter. I resultatet
ingår även ett tillskott om 2,5 miljoner kronor från
kommunstyrelsen.
• Kulturnämnden, överförmyndarnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö redovisar överskott.
• Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett mindre
underskott. Utfallet för 2011 visar på en ökning av
antalet barn i förskola, grundskola och fritidshem, som
medfört en ökning av utbetald skolpeng jämfört med
budget.
• Utbildningsnämnden redovisar ett överskott, vilket
bland annat återfinns inom särskilt stöd till elever i
gymnasie- och vuxenutbildningen. Däremot har Vallentuna gymnasium ett underskott.
Läs mer om nämndernas driftredovisning, budget och
prognoser på sidan 41.
Finansieringsenheten
Intäkter och kostnader som inte hör till någon nämnd bokförs centralt hos finansieringsenheten, se driftsredovisning på sidan 41. Kapitalkostnaden, som består av interna
avskrivningar och ränta på anläggningstillgångarna, har
fördelats ut till nämnderna med ett lägre belopp än budgeterat på grund av att kommunen inte har investerat i den
takt som var tänkt. Nämnderna belastades under året med
ett kalkylerat personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) på
39,5 procent utöver lönekostnaderna för det stora flertalet anställda. PO-pålägget ska täcka arbetsgivaravgifter,
avtalspensioner och avtalsförsäkringar. Pensionsutbetalningar belastar finansieringsenheten och inte nämnderna.
Övriga intäkter och kostnader består till största del av
exploateringsvinster och reavinster på sålda anläggningstillgångar.
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Verksamhet i extern regi
Vallentuna kommun har en stor del av verksamheten utlagd på entreprenad. Det är ett politiskt ställningstagande
för att främja mångfald och valfrihet. Av kommunens
kostnader utgör 35 procent (motsvarande 525 miljoner
kronor) betalning för verksamheter som är utförda i extern
regi, se figur 9. Generellt gäller att kommunen har det
övergripande ansvaret för verksamheten även om själva
utförandet ligger utanför kommunens organisation. Det
gäller både uppföljning av innehållet och finansieringen.
Undantaget är tillsynsansvaret för grundskolan och gymnasiet, som ligger på Skolverket.
Olika delar av kommunens verksamhet har olika stor
andel av verksamheten på entreprenad. Högst andel finns
inom förskola och skolbarnsomsorg och avfallshantering.
Vanligast är att privata företag utför verksamheten, men
kommunen köper även delar av sin verksamhet från föreningar och stiftelser, samt från andra kommuner. Fördelningen av köp per typ av entreprenad redovisas i figur 10.

Av barn- och ungdomsnämndens verksamheter bedrivs
en stor del av enskilda utförare, enligt ett skolpengssystem.
Vanligast är detta inom förskolan, för grundskolan och
fritidshem är andelen betydligt lägre, se figur 8.
För att säkra att de externa utförarna inom förskolan
uppfyller de kvalitetskrav som kommunen ställer gör
barn- och ungdomsförvaltningen regelbundna tillsynsbesök. Alla enskilda förskolor lämnar årligen en kvalitetsredovisning till kommunen. Information om både
kommunala och enskilda förskolor finns på kommunens
webbplats. Vallentuna kommun tar del av friskolornas
kvalitetsredovisningar för att kunna göra jämförelser med
de kommunala skolorna. Utbildningsnämnden köper 74
procent av gymnasieutbildningen av andra kommuner
eller friskolor, se figur 11. Andelen elever som utbildas i
extern regi har ökat de senaste åren. När det gäller den
kommunala vuxenutbildningen, så utförs all verksamhet
av andra kommuner.

Figur 9. Andel av kommunal verksamhet i extern regi, 2011
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Figur 10. Köp per typ av entreprenad, mnkr
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Figur 12. Äldreomsorg, särskilt boende och
korttidsboende utfall 2007–2011

Figur 13. Särskilt boende för vuxna enligt
LSS utfall 2007–2011
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Nästan 40 procent av socialnämndens verksamhet
bedrivs i extern regi. Andelen inom individ- och familjeomsorg är något högre än för äldre- och handikappomsorg. Under 2010 infördes LOV (lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten, vilken ger individer rätt att välja
utförare. Under 2011 hade tio procent av kunderna valt en
privat utförare. Inom området individ- och familjeomsorg
är andelen köpt verksamhet cirka 40 procent, främst avser
det HBV-hem (hem för vård eller boende med specifika behov). När det gäller särskilda boenden för äldre, så bor cirka
51 procent i boenden som bedrivs i extern regi, se figur 12.
Inom området LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) består kostnaden för verksamhet i
extern regi för närmare 39 procent av totalkostnaden, se
figur 13. Socialnämnden kvalitetssäkrar att den externa
verksamheten når upp till kommunens krav genom avtal
och förfrågningsunderlag vid upphandling, samt genom
tillsynsbesök.
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet som utförs i
extern regi är 19 procent. Ett antal olika entreprenörer står
för bland annat parkskötsel, vägdrift, avfallshantering, viss
fastighetsdrift samt fastighetsunderhåll. Hela vatten- och
avloppsverksamheten utförs på entreprenad av Roslagsvatten AB. Av årets investeringar bestod 86 procent av de
totala utgifterna av betalningar till entreprenörer.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning
Intäkter i form av kommunalskatt, generella statsbidrag
och utjämning ökade med 75 miljoner kronor jämfört med
2010. Det motsvarar en ökning med 6,0 procent. Ökningen
av skatteintäkterna är en följd av Sveriges starka ekonomi
och den positiva befolkningsutvecklingen.
Intäkterna från generella statsbidrag och utjämning var
i stort sett oförändrade mellan åren trots att regleringsbi-
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draget höjdes med 23 miljoner kronor. Det förklaras av att
kommunen fick ett tillfälligt konjunkturstöd år 2010.

Fortsatt stora investeringar
De större investeringsprojekten, definierade som projekt
med en total investeringsbudget som överstiger tio miljoner kronor för året, redovisas i figur 14.
• Väsbygården har byggts om till ett gruppboende med
totalt 68 platser. De är fördelade i åtta grupper med
tillhörande gemensamhetsutrymmen.
• Bygget av Vallentuna Kulturhus och Bibliotek pågår
för fullt. Huset har fått väggar, tak, glasfasad och panel.
Invändigt pågår resning av innerväggar, golv och
installationer. Utvändiga markarbeten har gjorts med
skiffermurar samt borrning för bergvärme.
• Lovisedalsskolans utbyggnad till F-9-skola fortsätter. I
år har skollokaler, kök och matsal blivit färdiga. Bygget
av den nya sporthallen pågår.
• Lindholmen har fått en ny förskola med tre avdelningar
och verksamheten startar i början av 2012.
• Första delen av ombyggnaden av Vallentuna gymnasium har genomförts för att göra plats för Vallentuna
friskola. En del andra förändringar har också gjorts, till
exempel ljuddämpning i matsalen.
• Ombyggnationen av Vallentuna trafikplats fortsätter.
Den 360 meter långa järnvägsbron gör så att korsningen
mellan Roslagsbanan och Angarnsvägen/Väsbyvägen
blir planskild. Det blir också nya cirkulationsplatser
och en överdäckning av Väsbyvägen mellan kyrkan och
centrum. Under sommaren startade etapp två av arbetet
med ledningsarbeten och arbeten med järnvägsbron.
Årets investeringar var totalt 196,6 miljoner kronor, efter
avdrag för två statliga investeringsbidrag. Det är en ökning
från föregående år med 53 procent (exklusive kommunens
köp av mark från Stockholms stad som gjordes år 2010).

Figur 14. Större investeringsprojekt			
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Trots ökningen är utfallet bara 74 procent av budgeterade
nettoinvesteringar. År 2010 bestod 119,2 miljoner kronor
av markköp från Stockholms stad.
Vägar inom exploateringsprojekt redovisas från och med
i år som investeringar, till skillnad från tidigare då de var
definierade som exploateringsprojekt. Förändringen innebär att 58,5 miljoner kronor har flyttats, varav 6,5 miljoner
kronor avser årets upparbetade kostnader.

Likviditet och inlåning
Likvida medel och placeringar minskade under året med
totalt 43,1 miljoner kronor. Kommunen hade i början av
året låneskulder på 145,1 miljoner kronor. Under 2011 har
ytterligare 127 miljoner kronor lånats för att betala investeringar. Lånen är låsta på olika långa betalningstider och
inga amorteringar har gjorts under året. Ett av lånen på 27
miljoner kronor är från koncernbolaget AB Össebyhus.

Kommunen arbetar aktivt med likvidplanering på kort
och lång sikt. Kommunen har haft inlånade medel kortsiktigt placerade innan de har behövt utnyttjas, och räntekostnaden blev lägre än planerat på grund av ett uppskjutet
lånebehov. I början av nästa år kommer ett lån tas för att
täcka kommande investeringsutgifter.

Högre marknadsvärden
I balansräkningen finns sammanlagt 204 bostadsrätter
bokförda till ett anskaffningsvärde av 4,6 miljoner kronor.
Dessa skulle antagligen ha ett högre värde vid en eventuell försäljning. Två bostadsrätter såldes under året och
gav en reavinst på 1,4 miljoner kronor. Även de noterade
aktier som kommunen äger i Elverket Vallentuna AB har
ett högre marknadsvärde, 25 miljoner kronor, än vad de är
bokförda till.

Arbetet med Vallentuna trafikplats pågår för fullt. Det blir en
planskild korsning med Roslagsbanan som också får dubbelspår.
Figur 15. Investeringsnetto och
nyupptagna lån 2007–2011
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Under 2011 påbörjades
byggandet av 230 bostäder
i Vallentuna kommun.

Exploatering
Det finns vid årets slut 34 aktiva bostadsexploateringsprojekt och fem projekt för arbetsplatsexploatering. Bostadsbyggandet sker bland annat i de centrala delarna av Vallentuna, Nyby, Gustavslund, Bällstaberg, Uthamra strand,
Tegelbruket, Skoga, Påtåker och Kulla i Lindholmen.
Om ett exploateringsprojekt har mer utgifter än inkomster per den sista december återfinns dessa på balansräkningens tillgångssida. Har projektet mer inkomster än
utgifter hamnar dessa på skuldsidan, se figur 16.
När ett projekt avslutas helt eller delvis, samt om en
försäljning skett, visas intäkterna och kostnaden i resultaträkningen. I år blev vinsten för exploateringsprojekten
3,2 miljoner kronor. Projektet Bällstaberg 3 avslutades med
en vinst på 5,6 miljoner kronor. Vinsten minskade med
2,8 miljoner kronor, eftersom projekt som saknar intäkter
kostnadsförs löpande. I år hade vi två sådana projekt.

Pensionsåtaganden
Vallentuna kommuns pensionsåtaganden redovisas
enligt den så kallade blandmodellen i kommunal redovisningslag, se figur 17. Den mindre delen av kommunens
pensionsåtaganden (pensionsförmåner intjänade från
och med år 1998) redovisas dels som en skuld med 29,3
miljoner kronor, dels som en avsättning med 89,6 miljoner
kronor. Den större delen, 521,6 miljoner kronor (pensionsförmåner intjänade till och med år 1997) redovisas i stället
som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. I
nämnda belopp ingår en löneskatt med 24,26 procent.
Skulden består av den individuella delen av den avgiftsbestämda pensionen. Den tjänas in under året, men betalas
ut till den externa förvaltare som arbetstagaren har valt i
mars året därpå. Skulden ökade med fyra procent under
året. Som avsättning redovisas den förmånsbestämda
ålderspensionen, som är en kompletterande pension för
höginkomsttagare. Avsättningen kan definieras som nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar till den del de är
intjänade idag. Avsättningen ökade med tjugo procent.
Eftersom utbetalningarna sker långt fram i tiden ska
skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld
blir högre ju lägre räntan är och tvärt om. Räntan i pensionsskuldsberäkningen har varit oförändrad sedan riktlinjerna för beräkning av pensionsskuld (RIPS07) infördes
år 2007. Under 2011 beslutade SKL om sänkt ränta vilket
innebar att Vallentuna kommuns pensionsavsättningar
ökade och försämrade resultatet med 8,3 miljoner kronor.
I den summan ingår löneskatt med 1,6 miljoner kronor.

Även ansvarsförbindelsen ökade med 37,6 miljoner inklusive löneskatt på grund av den sänkta räntan.
Ansvarsförbindelsen innehåller pensionsmedel intjänade före år 1998. För denna del av pensionsåtagandet
tas kostnaden när utbetalning sker till pensionären.
Ansvarsförbindelsen har i år ökat med tio procent. Det är
viktigt att ta med ansvarsförbindelsen i den ekonomiska
planeringen, eftersom stora pensionsavgångar väntas med
stora utbetalningar som följd. Den senaste femårsprognosen från kommunens pensionsbolag, KPA Pension,
redovisas i figur 18.

Figur 16. Exploateringsprojekt i balansräkningen
Belopp i mnkr

Tillgångar

Skulder

Bostadsexploatering

27,6

20,3

Industriexploatering

0,6

0,0

Figur 17. Pensionsmedel inklusive löneskatt
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Figur 18. Prognos för pensionsutbetalningarna från
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Övriga åtaganden
Utöver de pensionsåtaganden som beskrivits, har kommunen ett antal borgensåtaganden. De var vid årsskiftet
612,3 miljoner kronor. Vallentuna kommun är medlem i
Kommuninvest ekonomisk förening och har ett solidariskt borgensansvar som motsvarar sin andel. Den var vid
årsskiftet 381,3 miljoner kronor, en ökning jämfört med
föregående år med 166,2 miljoner kronor.
Under året ingick kommunen ytterligare ett borgensåtagande för Vallentunavatten AB på 12,4 miljoner kronor.
Det totala borgensåtagandet var vid årsskiftet 170,1 miljoner kronor.

Känslighetsanalys
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Den kommunalekonomiska utjämningen justerar kommunens strukturella läge jämfört med andra kommuner.
Vallentuna har efter utjämningen samma ekonomiska
förutsättningar som andra kommuner. Systemet fångar
upp kommunens strukturella förutsättningar, men ekonomin påverkas både av kommunens egna beslut och av
förändringar i vår omvärld. För att visa hur olika händelser
påverkar ekonomin redovisas en känslighetsanalys baserad
på förhållandena under 2011, se figur 19.

Framtiden
Den kraftiga återhämtningen i Sveriges ekonomi fortsatte
under 2011. Mot slutet av året märkte även Sverige av den
ytterst svaga utveckling som stora delar av Europa lider
av. Prognoserna visar att tillväxten framöver blir betydligt svagare än under 2010 och 2011. Enligt SKL riskerar
de närmaste åren att bli betydligt sämre än tumregeln för
god ekonomisk hushållning, det vill säga två procent av
skatter och generella bidrag. Det finns också betydande
osäkerhetsfaktorer kring skuldkrisen i Europa som medför
svårigheter att förutse utvecklingen framöver och hur det
påverkar den kommunala ekonomin.

Vallentuna kommuns ekonomiska utveckling har varit
god de senaste åren. Kommunens övergripande målsättning är att ha en ekonomi i god balans som klarar av förändringarna i omvärlden. Under perioden 2005 till 2011 har
kommunen redovisat resultat som stämmer överens med
målen om god ekonomisk hushållning. De goda resultaten
är en effekt av tidigare besparingsåtgärder, försäljning av
centrumfastigheterna, en bra utveckling av skatteintäkterna samt en hög krismedvetenhet. För att kunna behålla
en stabil ekonomisk utveckling och en hög kvalitet i verksamheten även i fortsättningen, måste kommunen ha en
effektiv verksamhet, god kostnadskontroll och samtidigt
satsa på moderna arbetssätt.
Vallentuna kommun är inne i en långvarig tillväxtfas
och växer stadigt med 400 till 800 invånare per år. Det gör
Vallentuna till en av landets snabbast växande kommuner.
Fler invånare i kommunen ger högre intäkter. Samtidigt
kräver fler invånare också en utbyggd kommunal verksamhet. För att klara ekonomin gäller det att styra de ökade
resurserna till de verksamheter där behoven är som störst
och därmed prioritera ned vissa andra områden. Befolkningen är ung jämfört med genomsnittskommunen, drygt
30 procent är mellan 0 och 19 år. Det ställer krav på stora
satsningar på skolor och fritidsaktiviteter. Till viss del kan
tillväxten rymmas inom befintliga anläggningar, men
investeringsvolymen kommer att vara intensiv de närmaste åren. Framförallt gäller det nya förskolor, skolor och
infrastruktur, se figur 20.

Figur 20. Framtida investeringar t.o.m. år 2019 enligt
kommunplan 2012–2014, mnkr.
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Verksamhetsmål
I kommunallagen står det att mål och riktlinjer som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning ska finnas för den
kommunala verksamheten. Målen och riktlinjerna ska omfatta
både kommunens ekonomi och verksamhet.

Vallentuna kommun har definierat termen ”god ekonomisk hushållning” som att dagens kommuninvånare ska
finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp
betalningen till framtida generationer. Med god ekonomisk
hushållning menas också att kommunen ska bedriva sin
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.
Kommunfullmäktige har angett sex övergripande kommungemensamma mål för olika verksamhetsområden.
Dessutom finns flera olika styrdokument, såsom planer,
policies och riktlinjer som kommunfullmäktige har antagit. Målen kompletteras och bryts ned i respektive nämnds
verksamhetsplan. Tillsammans skapar dessa förutsättningar för en god utveckling av Vallentuna kommun.

Kommunens mål
De finansiella målen om ekonomiskt resultat och kommunens långsiktiga betalningsförmåga kopplad till god
ekonomisk hushållning är under året uppfyllda.
När det gäller tillväxt och utveckling ska Vallentuna
kommun fortsätta att utvecklas för att ge kommunens
invånare och företagare de bästa förutsättningarna för
ett varierat boende och ett bra närings- och föreningsliv.
Befolkningsutvecklingen är fortsatt stabil med en ökning
på cirka två procent per år. I höstens medborgarenkät fick
kommunen de högsta värdena sedan mätningarna började.
De målvärden som har angetts i kommunplanen har ännu
inte uppnåtts, men resultatet är klart över snittet för de
128 deltagande kommunerna i Statistiska Centralbyrån
(SCB:s) medborgarundersökning.
Målet är att kommunens invånare ska vara nöjda med
den erbjudna valfriheten i de kommunala tjänsterna. De
undersökningar som kommunen har gjort under året inom
förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg visar
alla på goda resultat.
Vallentuna ska vara en trygg och säker plats att leva och
verka i under livets alla skeden. Resultatet från SCB:s medborgarenkät visar ett värde i nivå med övriga kommuner
när det gäller området trygghet. Jämfört med kommuner
inom samma befolkningsstorlek är Vallentunas resultat
bättre, 61 jämfört med 56 på en 100-gradig skala.

Vallentunas skolor ska höra till de främsta i landet. Målet
har inte uppnåtts under året, varken i grundskolan eller i
gymnasiet. Verksamheternas egna nämndsmål redovisar
däremot en god måluppfyllelse. För att skapa förutsättningar att nå målet i fortsättningen har ett antal utvecklingsinsatser gjorts under året. Dessutom planeras för fler
åtgärder under nästkommande år.
Kommunen ska upplevas som en av de mest attraktiva
arbetsgivarna i Stockholm nordost. Målet är formulerat
som en välskött kommun med engagerade medarbetare.
Kommunens hälsofrämjande arbete för att utveckla arbetsplatser med friska och engagerade medarbetare fortsätter
med gott resultat. Sjukfrånvaron fortsätter stadigt ner mot
målsättningen fem procent.
Miljön i Vallentuna ska vara god och långsiktigt hållbar.
Inriktningen är att Vallentuna ska ligga i framkant med
alternativa och innovativa energilösningar i både planering och infrastruktur. Under året har kommunen börjat ta
fram lokala miljömål . Energiförbrukningen för uppvärmning har minskat i kommunens fastigheter till följd av
utförda energisparåtgärder.

En viktig miljösatsning är restaureringen av Vallentunasjön,
som ska göra sjön klarare.
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Figur 21. Måluppfyllelse
Målformulering

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder

Tillväxt och utveckling
Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun
aktivt till en växande och hållbar storstadsregion.
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Enligt Vision Stockholm Nordost ska Vallentuna
kommun växa till cirka 45 000 invånare fram till
år 2030, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig
tillväxt på 2 procent.

Uppfyllt

Befolkningen ökade med drygt 600 personer vilket
innebar en ökning med 2%.

Enligt handlingsplanen i Översiktsplan 2010–2030
ska följande planer tas fram under mandatperioden 2010–2014.
a) Strukturplan Karby/Brottby
b) Strukturplan Lindholmen
c) Strukturplan Södra Vallentuna
d) Fördjupad översiktsplan Gillinge
e) Grönplan

Arbete pågår

Strukturplan för södra Vallentuna och för Karby/Brottby planeras samrådas under våren 2012. Arbete med
grönplan pågår. Arbetet med fördjupad översiktsplan
för Gillinge avvaktar nytt politiskt uppdrag och finansiering för arbetet under 2013.

Enligt Vision Stockholm Nordost ska antalet arbetstillfällen i Vallentuna kommun öka till cirka 10
000 fram till år 2030, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt på 2 procent.

Uppfyllt

Fortsatt god tendens tack vare nyföretagandet och
företag som kommit hit som en följd av den höga
befolkningsinflyttningen. I dagsläget ca 8000 arbetstillfällen. Den goda utvecklingen hittills gör att det
räcker med en fortsatt årlig tillväxt på under 2% för att
nå målet 2030.

Kommunen ska säkerställa en god ekonomisk
hushållning och därmed inte skjuta över finansieringen av dagens verksamhet till kommande
generationer. Resultatet ska därför över tid uppgå
till minst 2 procent av summan för skatteintäkter,
utjämning och generella statsbidrag.

Uppfyllt

Ett genomsnitt av resultatet under femårsperioden
2009-2013 ger 2,4 procent och årets resultat uppgår till
2,4 procent.

Företagarna som är verksamma i Vallentuna ska
vara nöjda med kommunens service. Nöjd-KundIndex (NKI) enligt Stockholm Business Alliance
(SBA) undersökning ska uppgå till minst 75.

Ej uppfyllt

Resultatet var sämre än förväntat framförallt när det
gäller hanteringen av bygglov.

Kommunen ska ha en stark långsiktig betalningsförmåga och så långt som möjligt självfinansiera
planerade investeringar. Soliditeten ska därför
överstiga 50 procent.

Uppfyllt

Soliditeten per den 31 dec var 56 procent.

Kommunens invånare ska uppleva Vallentuna
som en god plats att bo och leva på. Nöjd-Region-Index (NRI) enligt SCB:s medborgarundersökning ska uppgå till minst 68.

Arbete pågår

NRI för Vallentuna uppgick i 2011 års enkät till 65 vilket
tillsammans med mätningen 2007 är det högsta kommunen erhållit hittills. Snittet för de 128 deltagande
kommunerna var 60 i årets mätning.

Kommunens invånare ska uppleva kommunens
verksamheter som ändamålsenliga. NöjdMedborgar-Index (NMI) enligt SCB:s medborgar
undersökning ska uppgå till minst 58.

Arbete pågår

NMI för Vallentuna uppgick i 2011 års enkät till 56
vilket är det högsta betyget hittills (sedan starten av
mätningarna 2005). Snittet för deltagande kommuner
var 54.

Kommunens invånare ska uppleva att de har stort
inflytande över de kommunala besluten. NöjdInflytande-Index (NII) enligt SCB:s medborgarundersökning ska uppgå till minst 45.

Arbete pågår

NII för Vallentuna uppgick i 2011 års mätning till 43
vilket är det högsta värde kommunen erhållit sedan
starten. Snittet för deltagande kommuner var 41. Inom
kategorierna information, påverkan och förtroende
uppnåddes högre betyg än snittet och i kategorin
kontakt ett värde i nivå med snittet.

Andelen kunskapsföretag av företagen i kommunen ska uppgå till minst 30 procent vid
mandatperiodens slut.

Arbete pågår

En ökning från 22,3% till 23,4% under 2011. Det innebär
en ökning med 140 företag till 877.

Utbildning i kundbemötande
har genomförts på SBF.

Målformulering

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder

Stor valfrihet
Kommunens invånare ska vara nöjda med den erbjudna valfriheten i de kommunala tjänsterna.
Kommuninvånarna ska vara nöjda med den erbjudna valfriheten inom förskola och grundskola.

Uppfyllt

Barn- och ungdomsförvaltningens årliga enkät till
vårdnadshavare med barn i kommunala förskolor visar
2011 att 92 % av vårdnadshavarna är helt eller till större
del nöjda med den placering de fått till sitt barn.

Kommuninvånarna ska vara nöjda med den
erbjudna valfriheten inom gymnasieskola.

Uppfyllt

Vallentuna kommun ingår i samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län. Eleverna kan
fritt söka till gymnasieutbildningar i alla kommuner.
Genomsnittet för länet visar att en tredjedel av eleverna väljer att gå i den egna kommunens gymnasieskola,
en tredjedel går i andra kommuners gymnasieskolor
och en tredjedel i fristående gymnasieskolor. Vallentuna kommun har samma fördelning som genomsnittet för länet.

Kommuninvånarna ska vara nöjda med den
erbjudna valfriheten inom äldreomsorgen.

Uppfyllt

Riktad information om stöd och bistånd för äldre har
genomförts för alla 80-åringar i kommunen. Inga icke
verkställda beslut har inrapporterats inom äldreomsorgen. En enkät angående erfarenheter i samband
med LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten
har genomförts. Uppföljning av äldres erfarenheter
av LOV visar att kännedom om möjligheten att välja,
samt att byta utförare, är god. Det anses viktigt att få
möjlighet att välja utförare, men mindre än hälften av
de som svarat har aktivt valt utförare.

Målformulering

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder

Den trygga kommunen
Vallentuna ska vara en trygg och säker plats att leva och verka i under livets alla skeden.
En inventering av belysningen i den offentliga
miljön ska genomföras under 2011. Utifrån inventeringen ska en åtgärdsplan formuleras för att
göra Vallentuna tryggare samt minska belysningens miljöpåverkan.

Ej uppfyllt

Arbete har påbörjats under senare delen av 2011 och
kommer att slutföras under 2012.

Kommunens information och tjänster ska vara
tillgängliga för kommuninvånarna. Under 2011 ska
en inventering av tillgängligheten med avseende
på innehåll, språk, struktur och teknik genomföras. Utifrån inventeringen ska en handlingsplan
för att öka tillgängligheten formuleras.

Uppfyllt

Inventering och handlingsplan framtagen under sommaren 2011 och redovisad i kommunens tjänstemannaledning.

Arbetet med framtagande av
belysningsplan kommer att
fortsätta under 2012. Medel
avsatt för framtagande av belysningsplan är outnyttjat 2011
och förslås flyttas över till 2012
års budget.
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Kunskap för livet
Vallentunas skolor ska höra till de främsta i landet.
Det samlade betygsresultatet (meritvärdet) i
Vallentunas grundskolor ska årligen överstiga det
förväntade resultatet i enlighet med Skolverkets
mätning.

Ej uppfyllt

Meritvärdet för elever som lämnade grundskolan
vårterminen 2011 var 203 och det är lägre än det förväntade värdet, 211, för dessa elever. Det förväntade
värdet för de elever som lämnade grundskolan 2011
var högre än föregående år samtidigt som dessa elevers faktiska resultat var lägre än föregående år.

Fokus på förbättrade betygsresultat. Kvalitetsarbetet ska
förbättras vad gäller analys av
resultat och vidtas åtgärder utifrån analysen. Flertal
utvecklingsarbeten genomförs
och sammanfattas i gemensam
genomförandeplan.

Andelen elever som går ut grundskolan med
fullständiga betyg ska årligen överstiga det
förväntade värdet i enlighet med Skolverkets
mätning med minst två procentenheter.

Ej uppfyllt

Andelen elever som lämnade grundskolan vårterminen 2011 med fullständiga betyg (minst betyget
godkänt i alla ämnen) var 78 % och det är under det
förväntade värdet, 81 %.

Samma åtgärder som ovan.

Det samlade betygsresultatet (meritvärdet) i Vallentunas grundskolor ska vara bland de 30 bästa
kommunerna i landet.

Ej uppfyllt

SKL presenterar årligen Öppna jämförelser. Det
genomsnittliga meritvärdet för år 2010 var 209 och
med det värdet var Vallentuna på plats 73 i riket.
Öppna jämförelser visar att Vallentuna kommuns
elever hamnar på plats 24 i DNs nutidsorientering
och detta uppfyller målet att vara en av de 30 bästa
kommunerna.

Samma åtgärder som ovan.

Minst 85 procent av kommunens gymnasieelever
(oavsett huvudman) ska ha grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier.

Ej uppfyllt

Andelen kommuninvånare som är 20 år och har
fullföljd gymnasieutbildning har ökat och uppgår till
76 % för 2011 och detta är högre än genomsnittet för
riket. Andelen kommuninvånare som är 20 år och har
grundläggande behörighet till högskola har minskat
och uppgår till 63 %. Andelen 20-åringar i Vallentuna
med grundläggande behörighet är lika stor som
genomsnittet i riket och förortskommuner. Vallentuna
ligger högre än genomsnittet för länet som uppgår till
60 %.

Denna uppföljning omfattar
alla 20-åringar folkbokförda i
Vallentuna kommun, ej endast
de som har gått i Vallentunas
grundskolor och gymnasium.
För de elever som går i Vallentuna gymnasium genomför skolan
åtgärder för att öka andelen som
uppnår grundläggande behörighet och resultaten visar att
andelen ökat från 77 % till 81 %.
Genom ungdomsuppföljningen
erbjuds gymnasieutbildning till
de ungdomar som saknar sådan.

Minst 90 procent av gymnasieeleverna ska ha
fullföljt gymnasiet inom fyra år.

Ej uppfyllt

"Av det totala antalet elever som är folkbokförda i
Vallentuna och går i gymnasieskola i Vallentuna, i fristående gymnasieskola eller i annan kommun har 83 %
fullföljt utbildningen inom fyra år 2011. Vid Vallentuna
gymnasium har 86 % av eleverna fullföljt utbildningen
inom fyra år 2011. Resultatet är bättre än genomsnittet
för riket och förortskommuner som båda är 83 % och
bättre än länet som har 81 %.

Utbildningsnämnden har givit
förvaltningen i uppdrag att
redovisa en handlingsplan för
att fler elever ska fullfölja sin
gymnasieutbildning. Ett första
förslag har presenterats för
Utbildningsnämnden.
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Välskött kommun med engagerade medarbetare
Kommunen ska upplevas som en av de mest attraktiva arbetsgivarna i Stockholm nordost.
Andel positiva svar i medarbetarenkäten för kommunen som helhet ska minst uppgå till 90 procent.

Mätvärde
saknas

Medarbetarenkät ej genomförd under 2011. Ny medarbetarundersökning planerad under 2012.

Sjukfrånvaron i kommunen som helhet ska vara
högst 5 procent.

Arbete pågår

Sjukfrånvaron 2011 är 5,2%. För helår 2010 var siffran
5,7 % för kommunen totalt.

Fortsatt arbete med förebyggande åtgärder och rehabilitering.

Vi ska åstadkomma en jämnare könsfördelning av
antalet anställda i kommunens verksamheter.

Arbete pågår

31/12: 81% kvinnor, 19% män. Ingen förändring från
2010.

I rekryteringsarbetet fortsätter
arbetet med att försöka locka
sökande från det underrepresenterade könet.

Alla kommunens verksamheter ska arbeta enligt
Investors in People (IiP) och klara omcertifiering.

Uppfyllt

Alla kommunens verksamheter arbetar enligt IiPstandard.

Målformulering

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder

God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling
Miljön i Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. En inriktning där Vallentuna ligger i framkant med alternativa och innovativa
energilösningar ska gälla i såväl planeringen för bebyggelse som infrastruktur.
Vallentuna kommun ska senast 2011 ha antagit
lokala miljömål som grundas på de nationella
miljömålen för god miljö och hållbar utveckling

Arbete pågår

Inventering av nuläge har genomförts. Den politiska
ledningen har därefter föreslagit att arbetet delas upp
i två delar. Framtagande av policy och därefter fram
tagande av mål. Arbetet ska slutföras under 2012.

Siktdjupet i Vallentunasjön ska, efter genomförda
åtgärder, uppgå till minst en meter.

Arbete pågår

Fiskefångsterna genom trålning har under 2011 varit
mindre än föregående år vilket bör vara en indikation
på att mängden vitfisk har minskat. Ett bottengarn har
använts i norra delen av sjön och har fungerat bra. En
ökning av mängden djurplankton har kunnat uppmätas, vilket tyder på en förbättrad balans i sjöekosystemet. Trålfisket avslutades i december 2011 och ska
utvärderas. Rapporter för både fisket och provtagningar kommer under våren 2012. Utfiskningen i sjön
fortsätter under 2012 men endast med bottengarn.
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Personalberättelse
Personalens prestationer är grunden för en
god service till invånarna i kommunen. Att ge
personalen rätt förutsättningar för att kunna
prestera är kärnan i kommunens personalarbete.

När omvärlden förändras måste verksamheterna också
kunna anpassa sig. Det gäller att balansera långsiktighet
och kontinuitet med kreativitet och nytänkande. För att
kunna locka till sig rätt personer som kan utveckla och
upprätthålla en god service, måste Vallentuna kommun
vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommunen som arbetsgivare

24

Rekrytering
Under 2011 har Vallentuna kommun i snitt fått 22,4 sökande per publicerad annons och 928 allmänna intresseanmälningar. För att höja kvaliteten i urvalsarbetet och säkerställa
kompetensen vid framförallt chefstillsättningar, har kommunens HR-avdelning utbildats och fått användarlicens i
tre typer av rekryteringstester. Detta medför att tester kan
användas vid fler rekryteringar och till en lägre kostnad än
tidigare. Dessutom har en intern utbildning för rekryterande chefer hållits vid två tillfällen.
Kompetensutveckling
Det finns ett internt utvecklingsprogram som satsar på
kommunövergripande utbildningsinsatser. Programmet
erbjuder ett varierat och uppskattat kursutbud, bland annat introduktion för nyanställda och olika utbildningar
inom områdena ekonomi, personal, kommunikation och

Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling av personalen.

IT. Ett stort antal utbildningsaktiviteter har arrangerats
under 2011.
En stor satsning på utvecklingen av löneprocessen inleddes under hösten och kommer att fortsätta under 2012.
Bland annat har en utbildning i lönesättning och lönesamtal hållits för samtliga lönesättande chefer. De fackliga
organisationerna har bjudits in eftersom kommunens
ambition är att ha samsyn kring löneprocessen.
Sex personer har i början av 2011 certifierats i personprofilverktyget Insights Discovery. Denna profil används
sedan tidigare som del i kommunens ledarutvecklingsprogram. Under året erbjöds även enheter och medarbetare att
genomföra profiler som ett led i utvecklingsarbetet. Totalt
har 55 profiler och fyra workshops genomförts i intern regi.
Den nionde omgången av kommunens ledarutvecklingsprogram avslutades i december. Det var 24 deltagare
som genomförde programmet och deras chefer deltog i ett
parallellt program. Ledarutvecklingsprogrammet drevs
av personalchefen tillsammans med en extern samarbetspartner. Tanken är att säkerställa kopplingen till den egna
verksamhetens utveckling och behov, i kombination med
nya influenser från omvärlden.
Facklig samverkan
Det finns en övergripande samverkansgrupp som också
fungerar som kommunens centrala arbetsmiljökommitté.

Arbetsmiljö och hälsa
Vallentuna kommun har ett långsiktigt hälsofrämjande
arbete för att utveckla arbetsplatser med friska och engagerade medarbetare. Arbetet sker i nära samarbete med
kommunens företagshälsovård.
Målet är att den totala sjukfrånvaron ska vara högst fem
procent. Under 2011 var den 5,2 procent. Det är en avsevärd
sänkning jämfört med tidigare år, se figur 22. Andelen
långtidssjuka utgjorde 45,4 procent av sjukfrånvaron.
Samtidigt hade 45 procent av kommunens månadsanställda ingen sjukfrånvaro alls.Kostnaden för all sjuklön under
året var 6,8 miljoner kronor. (6,4 miljoner kronor, 2010)

Figur 22. Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden*
Åldersgrupp

2011

2010

2009

Kvinnor

5,6%

5,9%

6,3%

Män

4,0%

4,9%

4,8%

Totalt

5,2%

5,7%

5,9%

Total för 29 år och yngre

3,8%

3,9%

3,2%

Totalt för 30-49 år

5,0%

5,1%

5,3%

Totalt för 50 år och äldre

6,1%

7,0%

7,3%

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

Medarbetarna i siffror
Kommunen hade den 31 december 1488 tillsvidareanställda, eller 1375 årsarbetare. Det är en ökning med 18
tillsvidarea nställda, eller 30 årsarbetare jämfört med 2010.
Fördelningen mellan kvinnor och män är 81 procent respektive 19 procent. Av kvinnorna arbetar 66 procent heltid (65
procent 2010) och av männen 85 procent (84 procent 2010).

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

kontoret; 5%
 Samhällsbyggnads-

Personalomsättning
Personalomsättningen var 12,1 procent vilket är något
högre än 2010 (11,7 procent).
Åldersstruktur och pensionsavgångar
Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda
2011 är 45,2 år, (45,6 år 2010).
Enligt pensionsavtalet (KAP-KL) får man gå i pension
mellan 61 och 67 år. Vanligast är fortfarande att bli pensionär vid 65 år. Avgångsskyldighet finns enligt lag vid 67 års
ålder. Under året har 42 anställda gått i pension jämfört
med 26 under 2010. Flertalet har gått i pension vid 65 års
ålder eller tidigare.
Personalkostnader och löneöversyn
Personalkostnaderna under året uppgick till sammanlagt
698,9 miljoner kronor fördelade enligt figur 24.
En löneöversyn har gjorts under året med en genomsnittlig löneökning på 2,0 procent. Motsvarande siffra för
2010 var 2,3 procent.

förvaltningen; 6%
 Fritidsförvaltningen;

2%
och ungdomsförvaltningen; 56%
 Kulturförvaltningen; 3%
 Socialförvaltningen; 28%
 Barn

Figur 24. Personalkostnader
Belopp i mnkr

2011

2010

Löner med mera

493,9

467,9

Pensioner

46,2

44,2

Sociala avgifter

158,8

150,6

Summa personalkostnader

698,9

662,7
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Varje år hålls kommunfullmäktige i september på historisk mark vid Arkils tingstad.
Där samlades människor från bygden redan
för tusen år sedan för att diskutera, fatta
gemensamma beslut och skipa rättvisa.
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Foto: Emma Fredriksson

Verksamhetsberättelser
Vallentuna kommuns verksamhet är organiserad i nio
nämnder, samt valnämnden som träder i kraft när det
är valår. Nedan följer en kort beskrivning av nämnder
och förvaltningar, och ett urval av det som har hänt i
verksamheten under 2011.

Figur 25. De kommunala nämndernas andel av den totala nettokostnaden 2011

 Kommunstyrelsen,

inklusive valnämnden: 6,4%

 Överförmyndarnämnden:

0,2%

 Samhällsbyggnadsnämnden,

inklusive Myndighetsnämnden för teknik och miljö: 2,6%
 Fritidsnämnden:

3,2%

 Kulturnämnden:

1,9%

 Barn-

och ungdomsnämnden: 45,4%

 Utbildningsnämnden:
 Socialnämnden:

11,8%

28,6%

27

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna genom att:
• planera och följa upp kommunens verksamheter och ekonomi,
• ha ett övergripande ansvar för demokratifrågor,
• ansvara för planeringen av kommunens infrastruktur,
• främja arbetssysselsättningen och näringslivets utveckling,
• förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet,
• ansvara för flyktingfrågorna i kommunen,
• effektivisera den kommunala verksamheten,
• se över det kommunala regelbeståndet,
• ha det övergripande ansvaret för IT-verksamheten
• ha det övergripande ansvaret för kommunens kommunikation och information,
• ha en övergripande policy för kommunen som arbetsgivare.
Kommunstyrelsen ska verkställa och följa upp kommun
fullmäktiges beslut samt ha uppsikt över nämnder och
verksamheter. Kommunstyrelsen är också kommunens
centrala personalorgan med ansvar för att kommunens
förvaltningsgemensamma personalpolitik utvecklas och
efterlevs. Kommunala handikapprådet och kommunala

pensionärsrådet finns också under kommunstyrelsen.
Från och med 2012 upphör samhällsbyggnadsnämnden
och kommunstyrelsen övertar delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden. Läs om årets viktiga
händelser på sidorna fem till sju.

Verksamhetsber ät telser

Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att:
• ansvara för förskola och pedagogisk omsorg,
• ansvara för förskoleklass, grundskola och grundsärskola,
• ansvara för fritidshem,
• bedriva öppen förskola,
• bedriva ungdomsmottagning.

Viktiga händelser under året
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Det största som har hänt inom skolområdet under året är
den nya skollagen. Den innebär bland annat ett nytt betygssystem och skärpta behörighetskrav för lärare, förskollärare och rektorer. Kraven på ledning och stimulans för att
stärka elevernas utveckling och lärande har ökat. Skollagen
slår också fast att det är skolans ansvar att skapa trygghet
och studiero för eleverna och att motverka kränkande
behandling.
Huvudmannens och rektorns ansvar har förtydligats
och numera kan fler beslut överklagas. Kommunens ansvar
för tillsyn av fristående förskolor har skärpts. Reformen
innehåller även en ny skolförordning och nya samlade
läroplaner för varje skolform.
Den nya skollagen innebär också förändringar för gymnasieskolan. Det påverkar i sin tur grundskolan eftersom
behörighetskraven till yrkesprogram och högskoleförberedande program har ändrats. Alla förändringar gäller från
den 1 juli 2011.
Elever som har valt att gå i en grundskola utanför kommunen har numera möjlighet att få SL-kort för resor mellan
hemmet och skolan. På så vis stärks elevernas valmöjligheter.
Flera av Vallentuna kommuns skolor erbjuder numera lärarledd läxhjälp på fritiden för att stärka elevernas utveck-

ling och lärande. Två skolor i Vallentuna kommun har fått
statsbidrag för utveckling av matematikundervisningen.
Årets enkätundersökning visar att nästan nio av tio
föräldrar med barn i förskolan är nöjda med verksamhet
en som helhet. Knappt åtta av tio föräldrar med barn i
förskolek lass, årskurs 2, 5 eller 8 i grundskolan är nöjda med
sitt barns skola som helhet och kan rekommendera den.

Framtiden
Att Vallentuna kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner påverkar förstås behovet av förskolor och
grundskolor. Antalet barn i förskolan ökar också eftersom
allt fler föräldrar vill ha barnomsorg och dessutom börjar
barnen i förskolan allt tidigare. Detta har inneburit att
andelen barn i åldern 1–5 år som har plats inom förskolan
har ökat under de senaste åren, en ökning som förväntas
fortsätta. Vallentuna kommun bygger fyra nya förskolor
som öppnar under 2012–2014. Kommunen planerar också
att bygga om Ormstaskolan och att bygga en ny skola antingen i södra eller centrala Vallentuna.
Vallentuna kommun deltar från och med 2011 i ett samarbete med andra kommuner kring en gemensam enkät till
elever och vårdnadshavare. Samarbetet kallas Våga Visa
och resultatet blir en jämförelse med andra kommuner.

Vallentuna satsar på skolan. Det finns tio kommunala grundskolor och fyra friskolor i kommunen.

Foto: Christian Dorwarth

Många Vallentunabor njuter vintertid av skridskoåkning på Vallentunasjön.

Fritidsnämnden
Fritidsnämndens uppgift är att:
• vara huvudman för kommunens fritidsfrågor,
• främja en meningsfull fritid för kommunens invånare,
• ansvara för kommunens sport- och fritidsanläggningar,
• bedriva och samordna kommunens förebyggande ungdomsarbete,
• stödja föreningslivet.
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Viktiga händelser under året
Under året har man satsat på ett antal upprustningar av
kommunens idrottsanläggningar. På Vallentuna idrottsplats (IP) har flera renoveringar gjorts. Elljusspår och
gräsytor har förbättrats på kommunens utomhusanläggningar. Dessutom har Kvarnbadet fått en rejäl uppfräschning genom bland annat nya omklädningsrum, byte av
styrsystem och renovering av reningsverk.
Ungdomsenheten, som består av fältgruppen och de
olika mötesplatserna för ungdomar, har haft uppsökande
verksamhet i samband med storhelger, arrangerat skolbal
för elever i årskurs 9, samt konserter, bland annat Rockkarusellen. Det senare ledde också till att ungdomshuset
Nova utsågs till Stockholmsregionens bästa scen då bemötande, organisation och utformning av lokal ansågs hålla
högst klass i regionen. Ungdomsenheten har också tagit
över driften av cafeterian i gymnasiet, vilket har förbättrat
möjligheterna att jobba socialt förebyggande med gymnasieungdomar.
Café Haket i Karby/Brottby har haft ett stort och stadigt
antal besökare, ca 30–40 besökare dagligen på vardagar
och ca 60–70 besökare dagligen på helger. Det sociala uppdraget och samarbetet med skolan har varit i fokus.
Fältgruppen har under året prioriterat att förstärka
samverkan med viktiga samarbetspartners såsom skola,
polis, socialtjänst och föräldrar. Mycket tid och energi har
lagts på uppsökande arbete ute på skolor och mötesplatser,
liksom att öka närvaron på sociala medier.

Inom arbetet för Tryggare Vallentuna har bland annat
följande aktiviteter skett:
• E n överenskommelse om samverkan genom det lokala
brottsförebyggande rådet.
• E n pilotutbildning i lokal brottsförebyggande
samverkan.
• E n omfattande livsstilsundersökning, LUPP, har
genomförts bland elever i årskurs 8 och årskurs 2 på
gymnasiet.
• Ett läxcenter har öppnats i samverkan med ideella
föreningar.
Den största förändringen för att främja och stödja föreningslivet, var att en ny tjänst som föreningssamordnare
infördes.

Framtiden
Verksamheten för personer med funktionsnedsättning
kommer att utvecklas under 2012. Dessutom kommer en
mötesplats för ungdomar att öppnas i Bällstabergsskolans
lokaler.
Bakgrunden är att fältgruppen under senhösten öppnade en tillfällig mötesplats för ungdomar i Bällstaberg i
samarbete med Svenska kyrkan och engagerade föräldrar.
Försöket visade på behov av en varaktig mötesplats.
Under nästa år kommer en detaljerad översyn att göras
av samtliga lokaler och anläggningar som används av föreningslivet. Utöver det kommer en ny paviljong med omklädningsrum att byggas vid ishallarna på Vallentuna IP.

Kulturnämnden
Kulturnämndens uppgift är att:
• stödja och främja kulturlivet i kommunen,
• leda biblioteks- och annan kommunal kulturverksamhet,
• bedriva kulturskoleverksamhet,
• erbjuda ett allsidigt kulturutbud som komplement till föreningars och enskildas insatser,
• ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv,
• ansvara för kommunens konstinköp och fullgöra utsmyckningsuppdrag.
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Viktiga händelser under året

Framtiden

Kulturförvaltningens och barn- och ungdomsförvaltningens samarbete i Skapande Skola-projektet har utvecklats.
För läsåret 2011/2012 har kommunen fått ett statligt bidrag
på 735 000 kronor till kultur i skolan.
På biblioteken har antalet utlåningar ökat. Biblioteken
har en fortsatt hög andel aktiviteter för barn, unga och
äldre. Nytt för i år är en läseklubbsverksamhet för barn.
Verksamheten har också tagit ett allt större steg in i den
virtuella världen med exempelvis Facebook.
Kulturnämnden har tagit över huvudmannaskapet för
Vallentuna Teater. Bland annat har en handlingsplan för
renovering av teatern antagits och renoveringsarbetet har
börjat. Kulturförvaltningen har tagit över bokningen av
teatern.
Vallentunas ungdomar bidrog med 20 filmer till FilmGalaNorr i år. Antalet besökare fördubblades på Runrikets
dag i maj jämfört med året innan.
Kulturskolans elever och lärare medverkade på över 90
olika arrangemang, uppträdanden och konserter under
året. Dessutom har man provat flera olika vägar för att nå
nya elever, och antalet ansökningar har ökat till nästan det
dubbla jämfört med hösten 2010.

Under nästa år kommer en biblioteksplan och en kultur
pedagogisk plan att arbetas fram. Det finns också en
efterfrågan för att utveckla samarbetet mellan kultur
förvaltningen och socialförvaltningen.
Under 2012 kommer kultur- och biblioteksverksamheterna och en stor del av Kulturskolans publika produktioner att flytta in i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek. Här
etableras det lokala centrum för kunskapsutveckling och
kulturell utveckling som visionen målar upp. Kulturhuset
blir en plattform för möten mellan människor och också en
möjlighet för kommunen att möta invånarna.
Kulturskolan planerar bland annat för melodifestival,
nationaldagsfirande och medverkande i invigningen av
Vallentuna Kulturhus och Bibliotek .
Under de närmaste åren kommer biblioteksverksamheten för barn och unga fortsätta att utvecklas, dessutom
kommer nya verksamheter att starta för gruppen unga
vuxna. Till exempel kommer aktiviteter kopplade till
läsande och eget skapande och skrivande att erbjudas. Det
virtuella biblioteket kommer att utvecklas med en ny, mer
användarvänlig och interaktiv webbportal.

Myndighetsnämnden för teknik och miljö
Myndighetsnämnden för teknik och miljös uppgift är att:
• fullgöra kommunens myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning för miljö-,
livsmedel- och hälsoskyddsområdet,
• besluta om bygglov vid kommunens egna anläggningar.

Viktiga händelser under året
I maj infördes en ny plan – och bygglag som ställer nya
krav på myndighetsutövningen. Samtidigt har en stor
organisationsöversyn av samhällsbyggnadsförvaltningen
gjorts. Detta har medfört att nya processer och rutiner har
arbetats fram. Från och med 2012 har samhällsbyggnads-

förvaltningen en ny organisation, som innebär att förvaltningen arbetar både för kommunstyrelsen och en nybildad
miljö- och samhällsbyggnadsnämnd.
Myndighetsnämnden för teknik och miljö upphör därför
från och med 2012 och nämndens verksamhetsområde
överförs till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Foto: Lise-Lotte Willborg
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Vallentuna Kulturhus och Bibliotek blir ett nytt landmärke i hjärtat av Vallentuna centrum. Invigningen sker i slutet av 2012.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens uppgift är att:
• fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, undantaget översiktsplaneringen,
samt bevaka byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen,
• vara planerande och verkställande organ avseende mark- och exploateringsverksamheten,
• vara planerande och verkställande organ för kommunens lokalförsörjning,
• vara planerande och verkställande organ för kommunens avfallshantering, kommunal väghållning,
parker och allmänna platser.

Viktiga händelser under året
I maj infördes en ny plan- och bygglag som ställer nya
krav på myndighetsutövningen. Samtidigt har en stor
organisationsöversyn av samhällsbyggnadsförvaltningen
gjorts. Detta har medfört att nya processer och rutiner har
arbetats fram.
Från och med 2012 har samhällsbyggnadsförvaltningen
en ny organisation, som innebär att förvaltningen arbetar
både för kommunstyrelsen och en nybildad miljö- och sam-

hällsbyggnadsnämnd. Samhällsbyggnadsnämnden upphör
från och med 2012 och nämndens verksamhetsområde
överförs till kommunstyrelsen respektive nya miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Arbetet med Vallentuna trafikplats pågår och etapp ett är
avslutad. I Lindholmen har en ny förskola med tre avdelningar byggts och äldreboendet Väsbygården har byggts om
till ett gruppboende med totalt 68 platser.

Foto: Johan Wiklund
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På Korallens vårdboende finns ett spa som används för rehabilitering och välbefinnande.

Socialnämnden
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Socialnämndens uppgift är att enligt gällande sociallagstiftning ansvara för:
• individ- och familjeomsorg,
• familjerättsfrågor och familjerådgivning,
• stöd i samband med familjevåld,
• stöd till brottsoffer,
• äldre- och handikappomsorg ,
• stöd till personer med psykisk- eller annan funktionsnedsättning,
• riksfärdtjänst,
• tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen och lagen om försäljning av
nikotinläkemedel samt receptfria läkemedel,
• samordning vid kris och allvarliga händelser.

Viktiga händelser under året

Framtiden

Kvalitet och uppföljning har varit i fokus och en plan för
systematiskt uppföljningsarbete har tagits fram för samtliga verksamheter. Under hösten påbörjades registrering i
de nationella kvalitetsregistren inom särskilda boendeformer för äldre.
Mötesplatsen Träffpunkten invigdes under hösten.
Förutom att fungera som en samlingspunkt för äldre och
personer med funktionsnedsättning, erbjuds bland annat
anhörigstöd och syn- och hörselrådgivning.
Ombyggnaden av Väsbygården, etapp två, stod klar under hösten. Den 1 november öppnades ett växelboende med
tio platser. Dessutom har en ny behandlingslägenhet inrättats som förbättrar behandlingsalternativen i hemmiljö.
Inom alla verksamhetsområden har man satsat på kompetensutveckling , till exempel genom projekten Äldreliv,
Carpe och ett samarbete med Prima Vux. Alla handläggare
och enhetschefer inom området funktionsnedsättning har
utbildats i lagtolkning och praxis.
Kommunens Silviasystrar har bildat en demensgrupp
som erbjuder stöd och handledning till medarbetare inom
demensvården, anhöriga och biståndsbedömare.
Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat och var
vid slutet av året 15 stycken.

Den ökade inflyttningen gör att antalet individer med
behov av stöd och insatser också ökar. Det ställer stora krav
på en effektiv verksamhet med god resurshushållning.
Socialförvaltningen kommer därför att utveckla förvaltningens ekonomistyrning under våren 2012.
När behovet av stöd och insatser växer, blir det särskilt
viktigt att socialnämndens olika utförare är attraktiva
arbetsgivare. En framtidsinriktad kompetensförsörjningsplan kommer att arbetas fram under 2012.
Under 2012 fortsätter utvecklingen av kvalitetsarbetet
med fokus på uppföljning och granskning. Planer och
verktyg har arbetats fram, och under nästa år kommer tydliga uppdrag för kommunens utförare att formuleras.
En av de viktigaste framtidsfrågorna är tillgången till bostäder för socialnämndens målgrupper. Den egna bostaden
är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna leva
ett självständigt liv och få individuellt anpassade insatser
som möjliggör egen utveckling.
En av socialnämndens viktigaste samarbetspartners är
landstinget. Arbetet med att förbereda ett övertagande
av hemsjukvården har påbörjats. Dessutom startar vi i
samarbete med kommunerna i nordost en socialjour under
våren 2012.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens uppgift är att:
• ansvara för gymnasieskola inom kommunen,
• ansvara för att elever får välja gymnasieskola och gymnasiesärskola,
• ansvara för vuxenutbildning och svenska för vuxna invandrare,
• ansvara för uppföljning av alla 16-20-åringar.

Viktiga händelser under året
Riksdagen har beslutat om en ny gymnasieskola som bland
annat innebär en tydligare uppdelning i yrkesprogram och
högskoleförberedande program. Under året har även en ny
skollag antagits. Den innebär bland annat ett nytt betygssystem och skärpta behörighetskrav för lärare, förskollärare och
rektorer. Kraven på ledning och stimulans för att stärka elevernas utveckling och lärande har ökat. Skollagen slår också
fast att det är skolans ansvar att skapa trygghet och studiero
för eleverna och att motverka kränkande behandling.
Huvudmannens och rektorns ansvar har förtydligats och
numera kan fler beslut överklagas. Reformen innehåller en
ny gymnasieförordning och en ny samlad läroplan Gy11.
Vallentuna gymnasium har startat teknikprogram och
de första eleverna började läsåret 2011/12. Genom gymnasiereformen har ekonomiprogrammet, som tidigare var en
inriktning inom samhällsvetenskapsprogrammet, blivit
ett eget nationellt program.
Kommunfullmäktige har infört gymnasieskolpeng från
och med i år, och en utgångspunkt för beslutet är att kommunerna i Stockholms län är överens om en gemensam
prislista för gymnasieutbildningar.
Vallentuna gymnasiums lokaler har byggts om och förbättrats, bland annat genom en upprustning av bibliotek
och elevstudierum.
Fler elever från Vallentuna får arbete efter skolan jämfört
med andra kommuner. SKL gör två rankingar av kommun

er. I den första jämför man andelen elever som etablerat sig
på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning och där hamnar Vallentuna på sjunde plats i riket. I
den andra jämförs andelen elever som antingen är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar. I den uppnår kommunen den mycket goda placeringen 31 av 290 kommuner.

Framtiden
Vallentuna deltar i samarbetet med övriga kommuner i
Stockholms län om en gemensam gymnasieregion. Det
innebär att eleverna i länet fritt kan söka utbildning inom
Stockholms län och antas på lika villkor utifrån betyg.
Det gäller även fristående gymnasieskolor. Samarbetet
utökas 2012 med en gemensam elevdatabas för att förbättra
administrationen mellan kommuner och fristående gymnasieskolor.
Vallentuna kommun deltar från och med 2011 i ett samarbete med andra kommuner kring en gemensam enkät till
elever och vårdnadshavare. Samarbetet kallas Våga Visa
och resultatet blir en jämförelse med andra kommuner.
Utbildningsnämnden fortsätter samarbetet med
Danderyd, Täby och Vaxholm kring vuxenutbildningen.
Kunskapscentrum Nordost är ett gemensamt vägledningscenter som hanterar ansökningar till vuxenutbildning på
grundskole- och gymnasienivå samt svenska för invandrare. Ansvaret för utbildningarnas genomförande vilar på
Utbildningsnämnden.

Vallentuna gymnasium satsar på kunskap och trygghet. Alla elever har en egen bärbar dator som möjliggör kreativ undervisning.
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Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap på
uppdrag av staten och i enlighet med föräldrabalken. Verksamheten kännetecknas av myndighetsutövning och
länsstyrelsen utövar tillsyn. Överförmyndarnämnden ansvarar för att:
• utse gode män,
• huvudmannens tillgångar används för hans eller hennes nytta,
• tillgångar är tryggt placerade och ger en skälig avkastning,
• vara en garanti mot rättsförluster,
• årligen fastställa den gode mannens eller förvaltarens arvode. I de fall som huvudmannens tillgångar eller
inkomster understiger 2,65 procent av basbeloppet är kommunen skyldig att stå för arvodet.

Viktiga händelser under året

Framtiden

I oktober beslutade kommunfullmäktige att skapa en
gemensam överförmyndarorganisation i samverkan med
Täby, Norrtälje och Österåkers kommuner. Den nya organisationen gäller från och med 2012 och får sin bas i Täby.
Genom att samla tjänstemännen skapas en långsiktigt
hållbar organisation som kan hantera att antalet ärenden
ökar och att lagkraven skärps. Under året har rutinerna för
handläggning och administration setts över. Samtidigt har
man satsat på att rekrytera och utbilda gode män.

Det pågår en statlig utredning som kan innebära att
handläggningen av ärenden och vissa beslut flyttas från
tingsrätt till kommun. Om det blir aktuellt kan arbetsbelastningen komma att öka och en utredning av personalbemanningen bli nödvändig.
Överförmyndarnämnden i Vallentuna kommer, trots
placeringen i Täby, att vara ytterst ansvarig för de gode
män som företräder personer folkbokförda i Vallentuna
kommun.

Räkenskaper
Resultaträkning
Belopp i mnkr

Not

Koncernen

Koncernen

Kommunen

Kommunen

2011

2010

2011

2010

Verksamhetens intäkter

1

265,7

335,7

261,9

331,7

Verksamhetens kostnader

2

-1 513,5

-1 465,1

-1 510,9

-1 462,1

Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnader

-44,8

-44,2

-44,5

-43,9

-1 292,6

-1 173,7

-1 293,5

-1 174,4

Skatteintäkter

4

1 146,9

1 071,0

1 146,9

1 071,0

Generella statsbidrag och utjämning

5

193,7

194,1

193,7

194,1

Finansiella intäkter

6

2,3

3,7

2,1

3,5

Finansiella kostnader

7

-16,9

-2,6

-16,8

-2,0

Resultat före extraordinära poster

33,4

92,5

32,3

92,3

Skattekostnader

-0,3

-0,1

Årets resultat (förändring av eget kapital)

33,1

92,5

32,3

92,3

32,3

92,3

Balanskravsutredning
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Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: realisationsvinster
Årets resultat enligt balanskravet
Varav reserv för framtida pensionsutbetalningar

1

1,4

3,9

30,9

88,4

0,0

51,0

r äkensk aper

Kassaflödesanalys
Belopp i mnkr

Not

Koncernen

Koncernen

Kommunen

Kommunen

2011

2010

2011

2010

33,1

92,5

32,3

92,3
43,9

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar

44,8

44,2

44,5

Justering för gjorda avsättningar

8

15,3

8,6

15,3

8,6

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

9

-1,4

-3,8

-1,4

-3,8

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

91,8

141,5

90,6

140,9

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

48,7

13,8

48,3

13,5

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

-0,9

-102,0

-0,9

-102,0

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2,8

39,2

-0,4

64,3

136,8

92,4

137,6

116,7

-225,5

-314,1

-225,5

-314,1

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0,0

7,2

0,0

7,2

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0,0

-1,4

0,0

-1,4

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
36

Kassaflöde från investeringsverksamheten

1,4

0,0

1,4

0,0

-224,1

-308,3

-224,1

-308,3

125,0

100,4

125,0

100,0

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Ökning av långfristig skuld

-1,7

57,6

-1,7

57,6

Amortering av långfristig skuld

-0,2

-0,3

0,0

0,0

Förändring av långfristiga fordringar

0,0

7,6

0,0

7,6

123,1

165,3

123,3

165,2

Likvida medel vid årets början

102,6

153,2

97,3

123,6

Likvida medel vid årets slut

138,5

102,6

134,1

97,3

Förändring i likvida medel

35,9

-50,6

36,9

-26,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

Noter resultaträkning och kassaflödesanalys
Not 1. Verksamhetens intäkter
Belopp i mnkr
Enligt driftredovisningen
Interna justeringsposter:
Skol- & gymnasiepeng
Skolpeng
Internhyra
Övriga interna poster
Summa
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet och entreprenad
Övrig försäljning
Reavinst anläggningstillgångar
Vinst exploatering, tidigare år
Vinst exploatering, året
Summa kommun

Not 4. Skatteintäkter 		
2011

2010

Belopp i mnkr

880,7

823,6

Preliminär kommunalskatt
Slutavräkning 2009, justering
Slutavräkning 2010, justering
Slutavräkning 2011, prognos
Summa kommun

-368,6
-133,2
-117,0
261,9
70,5
49,8
89,9
29,9
13,3
1,4
7,0
261,9

-321,6
-132,9
-37,4
331,7
69,2
49,9
83,5
26,7
12,3
3,9
77,3
8,9
331,7

I bidrag ingår moms avseende åren 2007–2010 med 1,1 mnkr.

Not 2. Verksamhetens kostnader (exkl avskr)
Belopp i mnkr
Enligt driftredovisningen
Interna justeringsposter:
Skol- & Gymnasiepeng
Skolpeng
Internhyra
Övriga interna poster
Summa kommun
Bidrag
Personal
Material
Tjänster, inkl köp av verksamhet
Förlust exploatering, tidigare år
Förlust exploatering, året
Reaförlust anläggningstillgångar
Summa kommun

2011

2010

2 129,6

1 954,0

-133,2
-117,0
1 510,9
55,6
698,9
82,1
670,5
3,8
0,0
1 510,9

-321,6
-132,9
-37,4
1 462,1
53,4
667,2
86,9
637,4
17,1
0,0
0,1
1 462,1

Not 3. Avskrivningar		
Belopp i mnkr
Enligt plan:
Fastigheter och anläggningar
Inventarier och transportmedel
Summa kommun

2010
1 057,0
0,7
13,3

4,2
21,8
1 146,9

1 071,0

Not 5. Generella statsbidrag och utjämning		
Belopp i mnkr

2011

2010

Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
LSS-utjämning
Regleringsavgift/Regleringsbidrag
Kommunal fastighetsavgift 2009, justering
Kommunal fastighetsavgift 2010, justering
Kommunal fastighetsavgift 2011, prognos
Övriga generella bidrag
Summa kommun

41,5
55,6
21,7
30,7

57,9
34,6
25,0
7,5
-1,8
42,4

0,0
44,2
0,0
193,7

28,5
194,1

2011

2010

0,1
2,0
2,1

2,3
1,2
3,5

Not 6. Finansiella intäkter		
Belopp i mnkr

-368,6

2011
1 120,9

Aktieutdelning
Ränteintäkter
Summa kommun

Not 7. Finansiella kostnader		
Belopp i mnkr

2011

2010

Räntekostnader
Ränta pensionsskuld
Sänkt diskonteringsränta
Övriga finansiella kostnader
Summa kommun

5,9
2,5
8,3
0,1
16,8

0,7
1,2
0,0
0,1
2,0

Belopp i mnkr

2011

2010

Årets intjänade pensioner
Summa kommun

15,3
15,3

8,6
8,6

Not 8. Justering för gjorda avsättningar		
2011
36,3
8,2
44,5

2010
36,6
7,3
43,9

Not 9. Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Belopp i mnkr
Realisationsvinst/förlust anläggningstillgångar:
Reavinst mark, byggnader o tekniska anläggningar
Reaförlust mark, byggnader o tekniska anläggningar
Reavinst bostadsrätter
Summa kommun

2011

2010

0,0
0,0
1,4
1,4

3,9
-0,1
0,0
3,8
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Balansräkning
Belopp i mnkr

Not

Koncernen

Koncernen

Kommunen

Kommunen

2011

2010

2011

2010

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
a) Mark,byggnader och tekniska anläggningar

1

1 249,9

1 070,8

1 238,0

1 058,6

b) Maskiner och inventarier

2

29,2

27,6

29,0

27,4

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper,andelar och bostadsrätter

3

Summa anläggningstillgångar

10,2

10,3

10,8

10,8

1 289,4

1 108,7

1 277,9

1 096,9

Omsättningtillgångar
Exploateringsfastigheter, lager och förråd

4

28,3

27,4

28,3

27,4

Kortfristiga fordringar

5

121,2

90,0

121,3

89,6

0,0

80,0

0,0

80,0

6

138,5

102,6

134,1

97,3

288,0

299,9

283,8

294,2

1 577,4

1 408,7

1 561,7

1 391,1

896,4

863,4

868,8

836,5

33,1

92,5

32,3

92,3

71,7

71,7

89,6

74,3

89,6

74,3

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningtillgångar
Summa tillgångar
38

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

7

varav årets resultat
varav pensionsreserv
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

8

Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar

89,6

74,3

0,2

0,1

89,8

74,4

Skulder
Långfristiga skulder

9

295,2

172,0

281,0

157,7

Kortfristiga skulder

10

296,0

298,8

322,2

322,6

591,2

470,9

603,2

480,3

1 577,4

1 408,7

1 561,7

1 391,1

10,0

10,0

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

11

521,6

475,2

521,6

475,2

b) Övriga ansvarsförbindelser

12

607,3

432,3

612,3

437,3

Noter balansräkning
Not 1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Belopp i mnkr

Not 2. Maskiner och inventarier		

2011

2010

Verksamhetsfastigheter
IB anskaffningsvärde
Byte anläggningstyp
Årets investering
Årets försäljning
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Byte anläggningstyp
Årets avskrivningar
Årets försäljning, avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Summa kommun

1 012,4
5,5
82,8
0,0
1 100,7
-457,3
-0,3
-30,5
0,0
-488,2
612,6

1 012,4
0,0
3,0
-2,9
1 012,4
-426,7
0,0
-30,7
0,1
-457,3
555,1

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

165,8
6,6
172,4
-25,6
-5,2
-30,8
141,6

97,8
68,0
165,8
-20,5
-5,1
-25,6
140,3

Fastigheter annan verksamhet
IB anskaffningsvärde
Byte anläggningstyp
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Byte anläggningstyp
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Summa kommun

23,9
-5,5
18,4
-7,7
0,3
-0,6
-8,0
10,4

23,9
0,0
23,9
-7,0
0,0
-0,7
-7,7
16,2

Markreserv
IB anskaffningsvärde
Årets investering
Årets försäljning
UB anskaffningsvärde
Summa kommun

138,9
0,3
0,0
139,2
139,2

19,8
119,2
-0,1
138,9
138,9

Pågående investeringar ny-/till- och ombyggnad
IB anskaffningsvärde
Årets nettoinv i verksamhetsfastigheter
Årets nettoinv i publika fastigheter
Summa kommun

208,1
89,5
36,5
334,2

54,9
96,7
56,6
208,1

Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Summa kommun

1 765,0
-526,9
1 238,0

1 549,2
-490,6
1 058,6

Ackumulerat anskaffningsvärde i dotterföretag
Ackumulerade avskrivningar i dotterföretag
Summa dotterföretag
Summa koncern

16,2
-4,3
11,9
1 249,9

16,2
-4,0
12,2
1 070,8

Pågående investeringar tidigare år är ändrade med 52,0 p.g.a. ändrad princip. Vägar under
byggnation bokfördes tidigare som bostadsexploatering.

Belopp i mnkr

2011

2010

IB anskaffningsvärde
Årets investering
Årets försäljning
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning, avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Summa kommun

85,3
9,3
0,0
94,6
-58,2
-8,2
0,0
-66,4
28,2

77,3
8,3
-0,2
85,3
-51,2
-7,3
0,2
-58,2
27,1

Pågående investeringar maskiner/inventarier
IB anskaffningsvärde
Årets nettoinvestering
Summa kommun

0,4
0,5
0,9

0,0
0,4
0,4

Ackumulerat anskaffningsvärde i dotterbolag
Ackumulerade avskrivningar i dotterföretag
Summa dotterföretag
Summa koncern

0,3
-0,1
0,2
29,2

0,3
-0,1
0,2
27,6

Not 3. Värdepapper, andelar och bostadsrätter		
Belopp i mnkr

2011

2010

Aktier och andelar
Bostadsrätter
Summa kommun

6,2
4,6
10,8

6,2
4,6
10,8
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Not 4. Exploateringsfastigheter, lager och förråd
Belopp i mnkr

2011

2010

Industriexploatering
Bostadsexploatering
Lager och förråd
Summa kommun

0,6
27,6
0,2
28,3

4,2
22,9
0,2
27,4

Bostadsexploatering fg år är ändrat med -52,0 p.g.a. ändrad princip. Vägar under byggnation
bokförs som pågående investering.

Not 5. Kortfristiga fordringar		
Belopp i mnkr

2011

2010

Kundfordringar, externa
Kundfordringar, koncern
Interimsfordringar
Ingående moms
Särskilt bidrag (moms)
Övriga fordringar hos staten
Övrigt
Summa kommun

29,0
0,2
64,0
11,5
2,8
0,2
13,6
121,3

11,7
0,1
36,9
12,8
2,5
20,5
5,2
89,6

Kundfordringar
Interimsfordringar
Ingående moms
Särskilt bidrag (moms)
Övriga fordringar hos staten
Övrigt
Summa koncern

29,1
64,0
11,5
2,8
0,2
13,6
121,2

11,8
36,9
12,8
2,5
20,9
5,2
90,0
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Not 6. Kassa och bank		
Belopp i mnkr

2011

2010w

Kassa
Bank
Plusgiro
Summa kommun

0,1
1,1
133,0
134,1

0,1
0,7
96,5
97,3

Kassa
Bank
Plusgiro
Summa koncern

0,1
5,4
133,0
138,5

0,1
6,0
96,5
102,6

2011

2010

836,5
32,3
868,8

744,2
92,3
836,5

Not 7. Eget kapital		
Belopp i mnkr
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa kommun

I koncernen ingår obeskattade reserver med 73,7% i eget kapital.

Not 8. Avsättningar		
Belopp i mnkr

2011

2010

Avsättningar för pensioner
Avsättning för särskild löneskatt
Summa kommun
Ingående avsättningar för pensioner
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Sänkning diskonteringsränta
Särskild avtalspension
Övrig förändring
Förändring av löneskatt
Utgående avsättningar för pensioner

72,1
17,5
89,6
74,3
-3,0
6,1
2,4
6,7
0,1
0,0
3,0
89,6

59,8
14,5
74,3
65,8
-1,8
5,3
1,2
0,0
2,2
0,0
1,7
74,3

Avsättningar rymmer ett avtal om visstidspension som uppgår till 1,5 mnkr.

Not 9. Långfristiga skulder 		
Belopp i mnkr
Banklån
Lån hos koncernbolag
Långfristiga förutbetalda intäkter
Ackum. periodiserade förutbet. intäkter
Summa kommun
Fastighetslån AB Össebyhus
Summa koncern

2011

2010

225,0
0,1
59,6
-3,6
281,0
14,2
295,2

100,0
0,1
59,4
-1,8
157,7
14,4
172,0

Not 10. Kortfristiga skulder		
Belopp i mnkr
Låneskulder, externa
Låneskulder, koncern
Leverantörsskulder
Skulder till staten
Semesterlön
Pensionskostnader (individuell del)
Övriga upplupna personalkostnader
Interimsskulder, externa
Interimsskulder, koncern
Förutbetalda exploteringsintäkter
Övrigt
Summa kommun

Låneskulder, externa
Leverantörsskulder
Skulder till staten
Semesterlön
Pensionskostnader (individuell del)
Övriga upplupna personalkostnader
Interimsskulder
Förutbetalda exploteringsintäkter
Övrigt
Summa koncern

2011

2010

20,2
97,1
11,4
40,3
29,3
18,3
44,7
20,3
14,5
296,0

20,0
99,2
10,3
39,0
28,1
14,6
48,6
26,1
12,5
298,3

2011

2010

521,6
(101,8)
521,6
475,2
-16,6
12,9
30,3
-1,4
12,1
9,0
521,6
86,0%

475,2
(92,8)
475,2
495,0
-14,0
6,1
0,0
-4,6
-3,5
-3,9
475,2
86,0%

Not 11. Ansvarsförbindelser		

Reservering till framtida pensionsutbetalningar inom ramen för det egna kapitalet:
År 2008
8,3
8,3
År 2009
12,4
12,4
År 2010
51,0
51,0
Summa kommun
71,7
71,7
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Belopp i mnkr

2011

2010

20,0
27,0
97,2
11,4
40,3
29,3
18,3
44,1
0,0
20,3
14,4
322,2

20,0
25,0
98,9
10,3
39,0
28,1
14,6
48,1
0,1
26,1
12,5
322,6

Belopp i mnkr
Pensionsförpliktelse
Kommun
(varav löneskatt)
Summa kommun
Ingående värde
Pensionsutbetalningar
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Sänkning diskonteringsränta
Övrig förändring
Bromsen
Förändring av löneskatt
Utgående värde
Aktualiseringsgrad

Not 12. Övriga ansvarsförbindelser
Belopp i mnkr
Kommuninvest ekonomisk förening
Vallentunavatten AB
Käppalaförbundet
AB Össebyhus
Föreningar
Roslagsvatten AB
Särskilt anställningsavtal
Förlustansvar för egna hem
Summa kommun
Kommuninvest ekonomisk förening
Vallentunavatten AB
Käppalaförbundet
Föreningar
Roslagsvatten AB
Särskilt anställningsavtal
Förlustansvar för egna hem
Summa koncern

2011

2010

381,3
170,1
47,0
5,0
4,6
3,0
0,0
1,4
612,3
381,3
170,1
47,0
4,6
3,0

215,1
157,7
48,2
5,0
4,7
3,0
2,0
1,6
437,3
215,1
157,7
48,2
4,7
3,0

0,0

2,0

1,4
607,3

1,6
432,3

0,1
25,2
25,3

0,2
23,2
23,4

25,0
71,5
55,3

23,0
67,0
68,6

Tilläggsupplysning. Operationell leasing
Erlagda leasingavgifter för:
maskiner och fordon
lokaler
Summa kommun
Prognos leasingavgifter:
inom ett år
senare än ett år men inom fem år
senare än fem år

Driftsredovisning
Nämnd

2011

Belopp mnkr

Kommunstyrelse
Överförmyndarnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Myndighetsnämnd för teknik och miljö

2010

Bokslut

Budget

Avvikelse

netto

Intäkt

Kostnad

Netto

netto

89,2

20,5

103,5

82,9

6,3

77,3

2,2

0,0

2,2

2,2

0,1

2,2

41,4

208,3

241,3

33,0

8,3

38,9

0,3

0,0

0,3

0,3

0,0

0,2

Fritidsnämnd

42,3

4,9

46,2

41,3

1,1

38,5

Kulturnämnd

25,5

3,4

28,8

25,3

0,2

18,1

Barn- och ungdomsnämnd

72,7

489,9

563,1

73,1

-0,5

76,2

Skolpengsram

512,5

17,1

536,0

518,9

-6,4

499,9

Utbildningsnämnd

27,9

51,7

77,3

25,6

2,4

149,2

Gymnasiepeng

127,1

3,5

132,0

128,5

-1,4

0,0

Socialnämnd
Nämndernas nettokostnader
Finansieringsenheten (specificeras nedan)
Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar

379,1

69,8

442,1

372,3

6,8

358,9

1 320,2

869,3

2 172,7

1 303,4

16,8

1 259,4

-54,6

11,4

-43,0

-54,4

-0,2

-128,9

1 265,6

880,7

2 129,6

1 249,0

16,6

1 130,5

-76,2

0,0

-67,7

-67,7

-8,6

-68,4

-190,8

0,0

-184,2

-184,2

-6,6

-181,0

190,8

0,0

179,8

179,8

11,0

174,1

Finansieringsenheten
Kapitalkostnader
PO-pålägg
Sociala avgifter och pensionsavsättningar.
Pensionsutbetalningar

22,6

0,0

25,2

25,2

-2,6

20,7

Övriga intäkter och kostnader

-0,9

11,4

3,8

-7,5

6,6

-74,4

Summa finansieringsenheten

-54,6

11,4

-43,0

-54,4

-0,2

-128,9

Nämndernas budget och prognoser
Nämnd

2011
Utfall

Belopp mnkr

Kommunstyrelse

Budget 1

Prognos 1

(KP 2011–2013)
82,9

Avvikelse
Budget 2

Prognos 2

88,3

87,8

87,5

Budget 2
mot Utfall

(inkl förändring)
85,2

4,6

Kommunstyrelse oförutsedda kostnader

0,0

7,0

6,9

1,7

1,9

1,7

Överförmyndarnämnd

2,2

2,0

2,2

2,2

2,2

0,1

33,0

41,5

42,5

41,4

38,6

8,3

0,3

0,3

0,3

0,0

Samhällsbyggnadsnämnd
Myndighetsnämnd för teknik och miljö

0,3

Fritidsnämnd

41,3

41,7

41,7

42,3

41,8

1,1

Kulturnämnd

25,3

24,9

25,6

25,5

25,5

0,2

Barn- och ungdomsnämnd
Skolpengsram
Utbildningsnämnd

73,1

72,7

74,8

72,7

73,6

-0,5

518,9

511,3

516,2

512,5

518,6

-6,4

25,6

154,1

27,0

27,9

29,1

2,4

Gymnasiepeng

128,5

129,1

127,1

129,1

-1,4

Socialnämnd

372,3

376,6

377,7

379,1

375,6

6,8

1 303,4

1 320,2

1 331,8

1 320,2

1 321,5

16,8

Nämndernas nettokostnader
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Redovisningsprinciper
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Årsredovisningen är upprättad enligt lagen om kommunal
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bland annat innebär att:
•     I ntäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att
de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett till
förlitligt sätt.
•     Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
•     T illgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde där inget annat anges.
•     Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed.
•     V ärdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för
post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

Förändrade redovisningsprinciper
RKR har publicerat två nya rekommendationer under året,
RKR 19 – Nedskrivningar samt RKR 20 – Redovisning av
finansiella tillgångar och finansiella skulder. RKR 10.2 –
Avsättningar och ansvarsförbindelser har reviderats samt
redaktionella förändringar har gjorts i RKR 11.2 – Materiella anläggningstillgångar.
De nya och reviderade rekommendationerna innebär
inga förändrade redovisningsprinciper för Vallentuna
kommun förutom RKR 20 – Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. RKR 20 gäller från 2012 men
tidigare tillämpning uppmuntras. Kommunen har valt att
delvis anpassa sig redan i år genom att uppfylla några av de
utökade upplysningskraven.
Under året har en ny redovisningsprincip införts i
kommunen som innebär att anläggningstillgångar inom
exploateringsprojekt förs till pågående investeringar i
publika fastigheter under byggnationen. Tidigare var de
bokförda som omsättningstillgångar tills projekten var
klara. Detta innebär ingen förändring i resultaträkningen

men en omräkning av föregående års siffror i balansräkningen är gjord med 52,0 miljoner kronor för åren 2010 och
bakåt. Årets värde är 6,5 miljoner kronor och den del som
avser år 2010 är 37,9 miljoner kronor.
Under året har kommunen ersatt det tidigare interna
PO-pålägget 39,5 procent till det av SKL rekommenderade externa PO-pålägget 38,46 procent vid beräkning av
skulden för upplupen semesterlön och övertidsersättning.
Jämförelsetalen i balansräkningen har inte justerats med
de 0,6 miljoner kronor det skulle fått i effekt, med anledning av det låga värdet.

Sammanställd redovisning
Syftet med den sammanställda redovisningen är att sammanfatta kommunens ekonomiska ställning och åtaganden. Det handlar om att ge en helhetsbild av verksamheten
oavsett om den bedrivs i egen regi eller utförs av interna
eller externa bolag. Detta underlättar till exempel jämförelser med andra kommuner.
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och
kommunalförbund där kommunen har minst 20 procents inflytande. I kommunkoncernen Vallentuna ingår,
förutom kommunen, det av kommunen helägda bolaget
AB Össebyhus och det vilande helägda bolaget Vallentuna
Förvaltnings AB. Det har inte varit några förändringar i
den kommunala koncernen under året.
Koncernens siffror redovisas i särskilda kolumner i
resultat- och balansräkning. Eftersom den sammanställda
redovisningen ska spegla koncernens relation till omvärlden har interna tillgångar och skulder samt interna
intäkter och kostnader eliminerats. Den sammanställda
redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det
innebär att det intjänade kapital som finns i bolaget vid
förvärvstillfället eliminerats. Kapital som tjänats in efter
förvärvet räknas in i koncernens kapital. I enlighet med rekommendationer från RKR har obeskattade reserver delats
upp i eget kapital och uppskjuten skatteskuld (latent skatt).

Figur 26. Vallentuna kommuns samlade verksamhet.

Vallentuna kommuns samlade verksamhet

Kommunkoncernen

Kommunens nämnder

Kommunala uppdragsföretag

Kommunens koncernföretag

Samägda företag utan

Kommunala entreprenader *

betydande inflytande

Kommunstyrelsen

AB Össebyhus 100%

Elverket Vallentuna AB 10,6%

Barn- och ungdomsnämnden

Vallentuna Förvaltnings AB 100%

Vallentunavatten AB 10,2%

Fritidsnämnden

Roslagsvatten AB 10,1%

Kulturnämnden

Söderhalls Renhållnings AB 5,0%

Myndighetsnämnden
för teknik och miljö

Käppalaförbundet 4,7%

Samhällsbyggnadsnämnden

StorStockholms
Brandförsvar 3,3%

Socialnämnden

Norrvatten 3,0%

Utbildningsnämnden

AB Vårljus 0,6%

Valnämnden

Kommuninvest
ekonomisk förening 0,5%

Överförmyndarnämnden

* Kommunala entreprenader är företag som helt ägs av andra juridiska personer och som utför kommunala tjänster.

Presentation av AB Össebyhus

Kommunens samlade verksamhet

Aktiebolaget Össebyhus är ett helägt dotterbolag till Vallentuna kommun. Bolaget äger och förvaltar hyreslägenheter och lokaler i kommunen. Fastighetsbeståndet omfattar
72 lägenheter och den totala lägenhets- och lokalytan
är 4 821 kvadratmeter. Årets omsättning uppgår till 4,8
miljoner kronor och årets resultat till 0,5 miljoner kronor.
Balansomslutningen uppgår till 43,5 miljoner kronor den
31 december. För ytterligare information om AB Össebyhus hänvisas till bolagets egen årsredovisning.

Kommunens samlade verksamhet består, utöver kommunkoncernen, av kommunala uppdragsföretag där kommunen har ett ekonomiskt engagemang. De kommunala
uppdragsföretagen ingår inte i kommunens sammanställda redovisning. Vallentuna kommun har samägda företag
där kommunen äger mindre än 20 procent och kommunala
entreprenadföretag. I avsnittet om verksamhet i extern regi
i förvaltningsberättelsen finns fler jämförelser över andelen intern respektive extern regi för olika verksamheter.
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Jämförelsestörande poster särredovisas i not till respektive
post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten.
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan
förekommande och överstiger ett basbelopp (42 800 kr för
år 2011). Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader
och intäkter vid tomtförsäljning i samband med mark
exploatering som jämförelsestörande.
SKL:s beslut om sänkt diskonteringsränta i RIPS07-modellen ökade pensionsavsättningarna och gav en negativ
resultateffekt med 8,3 miljoner kronor i år. I den summan
ingår löneskatt med 1,6 miljoner kronor. Även ansvarsförbindelsen ökade med 37,6 miljoner inklusive löneskatt på
grund av den sänkta diskonteringsräntan.
Vallentuna kommun har fått ytterligare momskompensation för åren 2007–2010 med 1,1 miljoner kronor efter
avdraget arvode.

Intäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har
SKL publicerat en ny prognos i februari 2011 som pekar på
en positiv avvikelse med 1,1 miljoner kronor jämfört med
decemberprognosen.
Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar
tas upp som förutbetalda intäkter och redovisas bland
långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens
nyttjandeperiod.

Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs
för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt
restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående
arbeten görs inga avskrivningar. I normalfallet tillämpas
linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp
varje år.

Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. En
samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive
tillgångstyp görs. Avskrivningstider för byggnader och
tekniska anläggningar varierar mellan 15–50 år och för
maskiner och inventarier mellan 3–10 år.
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav
med en nyttjandeperiod på minst 3 år klassificeras som
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett
basbelopp (42 800 kr för 2011) och gäller som gemensam
gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.
Nytt för i år är att anläggningstillgångar som byggs inom
exploateringsprojekt bokförs som pågående anläggning
under byggnadstiden, läs mer under rubriken Förändrade
redovisningsprinciper på sidan 42.

Exploatering
Exploateringsprojekt redovisas som omsättningstillgångar. Markreserv flyttas från anläggningstillgångar till
exploateringsprojekt vid projektstart. Försäljning intäktsförs i resultaträkningen, liksom andelen av de beräknade
utgifterna som har uppkommit eller beräknas uppkomma.
Pågående exploateringsprojekt redovisas vid bokslut som
omsättningstillgång om utgifterna överstiger inkomster
na. Om inkomsterna överstiger utgifterna redovisas de
istället som kortfristiga skulder.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i
kommunen är beräknade enligt den så kallade RIPS07modellen (riktlinjer för beräkning av pensionsskuld).
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som en avsättning när det är troligt att de
kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte har lösts
ut redovisas som en ansvarsförbindelse.
Enligt fastställt reglemente ska pensionsmedel förvaltas
internt inom kommunens redovisning, det vill säga återlånas. Det innebär att kommunen använder dessa i verksamheten utan att ha medel som är öronmärkta för detta syfte.

Läs mer om effekten av den sänkta diskonteringsräntan
på pensionsavsättningar under rubriken Jämförelsestörande poster.
Enligt RKR 20, som träder i kraft 2012, ska den del av
pensionsavsättningen som väntas förfalla inom tolv månader redovisas som kortfristig skuld. Om kommunen skulle
ha tillämpat rekommendationen redan i år skulle 4,3 miljoner kronor ha redovisats som kortfristig skuld istället.

Finansiella tillgångar och skulder
I anskaffningsvärdet för de finansiella tillgångarna ingår
inga lånekostnader.
Enligt Vallentuna kommuns placerings- och finansieringspolicy ska kommunen ha en effektiv och affärsmässig
penninghantering som säkerställer krav på tillfredsställande betalningsberedskap och som ger ett bra räntenetto.
Kommunens likvida medel ska placeras så att god avkastning uppnås med beaktande av krav på betalningsberedskap och tillfredsställande säkerhet för placerat kapital.
Kommunens upplåning ska ske inom ramen för den
lånevolym som kommunfullmäktige årligen beslutar om i
budgeten. Upplåningen ska ske på för kommunen förmånligaste sätt med bedömd ränteförväntan och löptid som
grund och i lämpliga belopp.
Genomsnittlig upplåningsränta är 2,8 procent och definieras som årets räntekostnad delad med ett genomsnitt av
låneskulder vid årets början respektive slut. Den genomsnittliga räntebindningstiden är två år och två månader per
den sista december. Lånen förfaller med 47 miljoner kronor
inom ett år och resterande inom fem år.

Ansvarsförbindelser
Vallentuna kommun har i augusti 2010 ingått en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått sådana
borgensförbindelser.
Alla medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
har ingått ett regressavtal som reglerar fördelningen av

ansvaret mellan medlemskommunerna om denna borgensförbindelse skulle falla ut. Enligt regressavtalet ska
ansvaret fördelas, dels i förhållande till hur mycket varje
medlemskommun har lånat av Kommuninvest i Sverige
AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vallentuna kommuns ansvar enligt denna borgensförbindelse, kan noteras att per 2011-12-31 var Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 224,8 miljarder kronor och
totala tillgångar 223,3 miljarder kronor. Kommunens andel
av de totala förpliktelserna var 381,3 miljoner kronor och
andelen av totala tillgångarna var 378,6 miljoner kronor.
Vid årsskiftet fanns inga särskilda anställningsavtal,
till skillnad mot föregående år då 2,0 miljoner kronor var
upptagna som ansvarsförbindelse.

Dokumentation av redovisningssystem
Kommunen har inte gjort en fullständig dokumentation
av redovisningssystemet. Dokumentationen ska beskriva
bokföringssystemets organisation och uppbyggnad.

Transparensdirektiv
Från och med 2006 gäller transparenslagen, Lagen
(2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser med
mera. Eftersom Vallentuna kommun inte bedriver konkurrensutsatt verksamhet, varken i egen regi eller i bolag, i den
storleksordning som lagen avser (över 40 miljoner euro),
omfattas kommunen inte av lagstiftningen.
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Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet
och genom utsedda lekmannarevisorer i AB Össebyhus, Vallentuna Förvaltnings AB, Roslagsvatten AB samt Vallentunavatten
AB även verksamheten i dessa företag under år 2011.
Granskningen har såvitt avser kommunen utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt
givit det resultat som redovisas i bilagan ”Verksamhetsberättelse
för år 2011” bilaga 1 och därtill fogade bilagorna nr 2–5.
Årets resultat uppgår till 32,3 mnkr vilket är en försämring med
60,0 mnkr jämfört med 2010 och 29,8 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 2,5 mnkr. Av den stora skillnaden mellan
åren förklaras ca 57,0 mnkr av de överskott som redovisades inom
exploateringsverksamheten som följd av den anpassning till god
redovisningssed som gjorts under 2010 avseende exploateringsverksamheten.
I resultatet ingår realisationsvinster med 1,4 mnkr, när dessa
exkluderas erhålls balansresultatet som i år uppgår till 30,9 mnkr.
Driftsbudgeten 2011 uppgår till 1 303,4 mnkr vilket är en ökning
med ca 3,5 procent jämfört med föregående år. Nämnderna redovisar en positiv budgetavvikelse med 16,8 mnkr jämfört med budget.
Enligt kommunallagens kapitel 9, § 9 a skall de förtroendev alda
revisorerna bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med
de mål för den ekonomiska förvaltningen, ur ett verksamhetsmässigt såväl som finansiellt perspektiv, som fullmäktige beslutat
om i årsbudgeten och flerårsplanen.
Fullmäktige har i kommunplan 2011–2013 fastställt 26
övergripande mål inom sex områden. Av de 26 målen är två av
målen finansiella och 24 av dessa verksamhetsmässiga mål.
Redovisningen av måluppfyllelse är upprättad utifrån de av
kommunf ullmäktige fastställde sex strategiska områdena nedan
och tillhörande målsättningar. Enligt skrivningar i förvaltnings
berättelsen borgar dessa mål för god ekonomi och effektivitet.

Vi bedömer att:
•

Årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen.

•

•

•

•

Årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättv isande räkenskaper och är upprättad enligt god
redovisningssed.

De finansiella målen uppnås i och med resultat och ställning
2011. Förvaltningsberättelsen innehåller en bra finansiell analys av vilken det framgår att kommunen klarat balansk ravet
liksom de två finansiella målsättningarna. Vi delar således
kommunstyrelsens bedömning av att de finansiella målen
uppfyllts.
En måluppfyllelse där ca 33 % av de verksamhetsmässiga
målen bedöms som uppfyllda inte fullt ut kan anses vara
förenligt med en god ekonomisk hushållning. Kommun
styrelsen gör ingen sammanfattande bedömning av graden av
måluppfyllelse avseende de verksamhetsmässiga målen.
För de mål som inte uppfyllts, ca 33 %, redovisas åtgärds
planer som syftar till att uppnå målen. För resterande mål
där det anges att arbete pågår kan noteras att vissa har en lång
genomförandetid. Särskilt anmärkningsvärt är att arbetet
med att ta fram lokala miljömål, som återfinns som kommungemensamma mål redan i Kommunplan 2007–2009, ännu
inte genomförts.

Vi tillstyrker att:
•
•

Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna samt ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.
Kommunens årsredovisning godkänns.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas verksamhetsberättelse för år 2011, bilaga 1
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar, bilagorna 2–5
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i AB Össebyhus,
Vallentuna Förvaltnings AB, Roslagsvatten AB samt
Vallentunavatten AB, bilagorna 6–9
Revisionsberättelser för AB Össebyhus, Vallentuna Förvaltnings AB,
Roslagsvatten AB, Vallentunavatten AB, bilagorna 10–13
Käppalaförbundet, Norrvatten samt Storstockholms brandförsvar
bilagorna 14–16

Vallentuna 2012-04-18
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Hans Strandin

Åke Eriksson

Sven Arvidsson

Britt-Marie Heidmark

Ordförande
Foto: Tommy Jansson och Vallentuna kommun.

Ray Idermark (M)
Kommunfullmäktiges
ordförande

Örjan Lid (M)
Kommunstyrelsens
ordförande

Åke Uddén (C)
Fritidsnämndens
ordförande

Lars-Bertil Ohlsson
(KD) Kulturnämndens
ordförande

Lars Filipoff (M)
Ordförande för
myndighetsnämnden
för teknik och miljö
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Elwe Nilsson (M)
Samhällsbyggnads
nämndens ordförande

Gunnel
Orselius-Dahl (FP)
Socialnämndens
ordförande

Björn Furugren
Beselin (C)
Utbildningsnämndens
ordförande

Stig Alexandersson (M)
Överförmyndar
nämndens ordförande

Raimo Vuojärvi (M)
Barn- och ungdomsnämndens ordförande

FAKTA
Från och med 2012 upphör
myndighetsnämnden för teknik
och miljö och nämndens verksamhetsområde överförs till en
nybildad miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. Samtidigt
upphör samhällsbyggnads-

Margareta Svanström
(M) Valnämndens
ordförande

Staffan Modig (FP)
Revisionens
ordförande

nämnden och verksamhetsområdet överförs till kommunstyrelsen respektive miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Ordförande för den nya nämnden blir Elwe Nilsson (M).
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