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1. Upprop 

 

2. Val av justerare 

Justeringen kommer att äga rum på kommunledningskontoret på dag och tid som bestäms på 

sammanträdet. 

3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning 

 

4. Interpellationer 

Inlämnande av interpellation bör ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast måndagen den 7 

november 2011. 

5. Frågor 

Inlämnande av fråga bör ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast måndagen den 7 november 

2011. 

6. Inlämnande av motioner 

Inlämnande av motion bör ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast måndagen den 7 november 

2011. 
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7. Avsägelser och fyllnadsval (KS 2011.001) 

Kvarstående valärenden 

1. Fritidsnämnden – ersättare (FP) 

2. Greta Perssons stiftelse – revisor 

Inkomna valärenden 

1. Begravningsombud – Länsstyrelsen i Stockholms län avslog den 19 oktober 2011 Vallentuna 

kommunfullmäktiges nominering av begravningsombud. Det finns således fortfarande en 

vakans på det uppdraget. 
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8. Svar på motion (S) Utreda möjligheterna att bilda en gemensam 

överförmyndarnämnd mellan en eller flera kommuner (KS 2010.196) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Ärendet i korthet 

Jaana Tilles (S) har den sjätte september 2010 väckt motionen "Utreda möjligheterna att bilda en 

gemensam överförmyndarnämnd mellan en eller flera kommuner". Motionären föreslår att 

fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att bilda en gemensam 

överförrmyndarnämnd mellan en eller flera kommuner. 

Det finns dock restriktioner att ta hänsyn till vid ändring av överförmyndarverksamhetens 

nämndorganisation under en innevarande mandatperiod. Överförmyndarnämndens verksamhet lyder 

i första hand under föräldrabalken och regleras därför inte på samma sätt som andra nämnder vilka 

vanligtvis lyder under kommunallagens bestämmelser. Detta får som konsekvens att 

nämndorganisationen inte får ändras under pågående mandatperiod enligt föräldrabalken. När 

motionen lades pågick redan en diskussion mellan kommunerna i nordostsammarbetet hur man skulle 

kunna samarbeta kring överförmyndarverksamheten. 

Under våren 2011 har därför Vallentuna, Täby, Norrtälje och Österåkers kommuner tillsammans utrett 

möjligheterna till samverkan inom överförmyndarens verksamhetsområde. De fyra kommunerna 

föreslås samordna sin verksamhet i ett gemensamt kansli som utför tjänster åt 

överförmyndaren/överförmyndarnämnden i de aktuella kommunerna. Samarbetet föreslås komma till 

stånd från den 1 januari 2012 genom ett samverkansavtal, varvid Täby blir värdkommun. I och med 

ovanstående bör också motionen anses besvarad.  

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 127 

Kommunstyrelsen 2011-10-27 § 134  

Handlingar 

1. Motion (S) Utreda möjligheterna att bilda en gemensam överförmyndarnämnd mellan en eller 
flera kommuner 

2. Svar på motion (S) Utreda möjligheterna att bilda en gemensam överförmyndarnämnd mellan 
en eller flera kommuner 

3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §127 

Expedieras till 

Akt 

Överförmyndarnämnden 

Motionär 
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9. Svar på motion (S) Krav på arbetsmiljöhänsyn och villkor i enlighet 

med svenska kollektivavtal vid upphandling (KS 2011.077) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige avslår motionen 

Ärendet i korthet 

I en motion till kommunfullmäktige i mars 2011 föreslår Janna Tilles att - Vallentuna kommuns 

upphandlingspolicy revideras så att kravet på arbetsmiljöhänsyn och villkor i enlighet med svenska 

kollektivavtal skrivs in. Motionen att revidera kommunen Upphandlingspolicy uppkom då Sveriges 

Riksdag den 10 mars 2011 antog ett beslut att: ”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening 

vad utskottet anför om sådan ändring i lagen om offentlig upphandling att arbetsmiljöhänsyn kan tas 

och krav på villkor enligt svenska kollektivavtal ställas vid upphandling. Därmed bifaller riksdagen 

motion 2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S, V, MP) yrkande 4.”  

Kommunledningskontoret har utifrån ställd motion att revidera kommunens Upphandlingspolicy 

frågat Konkurrensverket vad Riksdagens beslut innebär för upphandlande myndigheter. Svar från 

Konkurrensverket är att beslutet i Riksdagen inte har inneburit att lag (2007:1091) har uppdaterats. 

Rättsläget är således oförändrat. Gällande krav på arbetsmiljöhänsyn skrivs redan idag in i avtalet att 

leverantör har ansvar för lagar, anvisningar och förordningar inom respektive bransch. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 128 

Kommunstyrelsen 2011-10-27 § 135 

Handlingar 

1. Motion (S) Krav på arbetsmiljöhänsyn och villkor i enlighet med svenska kollektivavtal vid 
upphandling 

2. Svar på motion (S) svensk kollektivavtal vid upphandling, tjänsteskrivelse 
3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §128 

Expedieras till 

KFS 

Ekonomichef 

Handläggare 

  



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut  7 (18) 

Kommunfullmäktige  2011-11-14  

   

 

 

10. Svar på motion (DEX) Ändra hur fullmäktige sitter på sina möten (KS 

2010.257) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Ärendet i korthet 

Per Norbäck (DEX) har den 8 november 2010 väckt motionen "Ändra hur fullmäktige sitter på sina 

möten". Motionen föreslår att fullmäktige, i samband med byte av möteslokal till det nya kulturhuset, 

ändrar den scenografiska utformningen av sina möten. Motionen påpekar att presidiet sitter på 

upphöjda platser, men olika höjd på stolsryggarna beroende på uppdrag. Detta liknas vid en medeltida 

tron. 

Motionären vill istället att samtliga ledamöter ska kunna se varandras ansikten och att presidiet flyttas 

ner på samma nivå som övriga ledamöter. 

Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås och att huvuddragen i den nuvarande 

möbleringen behålls även i den nya fullmäktigesalen. Möbleringen bygger på både praktiska aspekter 

och tradition. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 129 

Kommunstyrelsen 2011-10-27 § 136 

Handlingar 

1. Motion (DEX) Ändra hur fullmäktige sitter på sina möten 
2. Svar på motion (DEX) Ändra hur fullmäktige sitter på sina möten 
3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §129 

Expedieras till 

Akten 

Motionär 
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11. Svar på motion (DEX) digitala anslagstavlor (KS 2011.074) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Ärendet i korthet 

Motionären önskar förbättra tillgängligheten av fattade politiska beslut genom att publicera dessa på 

webben, och att införa digitala anslagstavlor på olika ställen i kommunen för att fler ska kunna ta del 

av besluten. Eftersom besluten redan publiceras på webben och på fysiska anslagstavlor förbättras inte 

tillgängligheten nämnvärt genom införande av digitala anslagstavlor. Därför rekommenderar 

kommunledningskontoret kommunfullmäktige att avslå motionen att införa digitala anslagstavlor i 

Vallentuna kommun.  

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 130 

Kommunstyrelsen 2011-10-27 § 137 

Handlingar 

1. Motion (DEX) Skaffa digitala anslagstavlor i kommunen 
2. Svar motion digitala anslagstavlor 
3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §130 

Expedieras till 

Akt 

Motionär 

IKT Kommunikation 
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12. Svar på motion (DEX) om global folkomröstning på internet (KS 

2011.103) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Ärendet i korthet 

Per Norbäck (DEX) har den 13 juni 2011 väckt motionen "Global folkomröstning på internet". 

Motionen föreslår att Vallentunas kommunfullmäktige ber alla invånare över 16 år att delta i en 

internetbaserad folkomröstning om att inrätta ett världsparlament. 

Motionen föreslår vidare att Vallentuna kommun inrättar ett digitalt valbås på kommunens hemsida 

för att underlätta omröstningen. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås då den inte är 

förenlig med den kommunala kompetensen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 131 

Kommunstyrelsen 2011-10-27 § 138 

Handlingar 

1. Motion (DEX) Global folkomröstning på internet 
2. Svar på motion (DEX) om global folkomröstning på internet 
3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §131 

Expedieras till 

Akten 

Motionär 
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13. Rapportering av obesvarade motioner (KS 2011.261) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 

Ärendet i korthet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen, en gång varje år, redovisa de 

motioner som ännu inte har beretts färdigt. Motioner som väcks i fullmäktige remitteras till nämnder 

för att beredas. När nämnderna har behandlat motionen bereds den vidare av kommunstyrelsen. År 

2011 har sammanlagt 20 stycken motioner väckts vid fullmäktige, per den 26 september. Ingen av 

dessa är besvarade, men 3 stycken ligger för beslut på fullmäktiges sammanträde den 14 november. 

Från år 2010 är ännu 14 stycken motioner obesvarade, varav 2 stycken ligger för beslut av fullmäktige 

på sammanträdet den 14 november. 

Det innebär att antalet motioner som inte har besvarats inom 12 månader är 8 stycken. Det kan 

noteras att antalet motioner har ökat något, från 18 stycken 2010 till 20 stycken år 2011. Andelen 

motioner som inte har besvarats vid årets slut har ökat. Detta kan till viss del förklaras av ett större 

antal motioner de senaste åren. 

Väckta motioner 2011: 20 st. 

Ej besvarade från 2011: 20 st. 

Varav för beslut i KF 2011-11-14: 3 st. 

Obesvarade motioner från 2010: 14 st. 

Varav för beslut i KF 2011-11-14: 2 st.  

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 132 

Kommunstyrelsen 2011-10-27 § 139 

Handlingar 

1. Rapportering av obesvarade motioner 
2. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §132 

Expedieras till 

Akten 
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14. VaSaRu tertial 2, 2011, för kommunstyrelsen (KS 2011.259) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner prognosen. 

Ärendet i korthet 

Kommunstyrelsen har upprättat uppföljning av ekonomi och mål för kommunstyrelsen efter andra 

tertialet 2011. Av kommunstyrelsens rambudget 60 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre 

än riktpunkten på 67 procent. Den främsta förklaringen till den låga förbrukningen återfinns inom 

flyktingservice där en stor del av de introduktionsersättningar som inkommit hör till 

socialförvaltningen och kommer att överföras dit. 

En del projekt som ligger under kommunstyrelsen har också senarelagts. Detta sammantaget gör att 

prognosavvikelsen för rambudgeten beräknas bli 3,3 mkr i överskott. Förbrukningen inom 

räddningstjänsten ligger på riktpunkten, men prognosavvikelsen ligger på 1,0 mkr i underskott vid 

årets slut. Anledningen till detta är att ett underskott hos Storstockholms brandförsvar måste täckas 

upp för både 2010 och 2011. 

Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) var sju miljoner kronor vid årets början. 

Av dessa har 5,1 miljoner kronor tagits i anspråk till och med augusti 2011. Bedömningen är att 

återstoden av KSOF kommer att tas i anspråk under året. När det gäller uppföljning av målen är sex 

uppfyllda, tre inte uppfyllda och för resterande sex pågår arbete.  

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 136 

Kommunstyrelsen 2011-10-27 § 149 

Handlingar 

1. VaSaRu 2 2011 för kommunstyrelsen 
2. KS_VaSaRu_2_2011 
3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §136 

Expedieras till 

Akten 

Handläggare 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Personalchef 

IT- och kommunikationschef 

Planeringschef 

Kanslichef 
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15. Vasaru 2,2011 - samtliga nämnder (KS 2011.234) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner nämndernas VaSaRU avseende andra tertialet 2011. 

Ärendet i korthet 

Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt 

för respektive nämnd. Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet 

under året. Under 2011 ska nämnderna,enligt anvisningarna,lämna VaSaRu vid tre tillfällen;april, 

augusti och december. Samtliga nämnders rapporter bifogas. I delårsrapporten per augusti 

presenteras en analys av nämndernas ekonomiska läge, prognos samt måluppfyllelse. I den rapporten 

görs även en samlad prognos för kommunens ekonomi för helåret 2011.  

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 137 

Kommunstyrelsen 2011-10-27 § 150 

Handlingar 

1. Vasaru 2,2011,samtliga nämnder 
2. VaSaRu alla nämnder tertial 2,2011 
3. Måluppfyllelse allanämnder tertial 2,2011  
4. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §137 

Expedieras till 

Akten 

Samtliga nämnder 
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16. Delårsrapport januari - augusti 2011 (KS 2011.270) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 2011. 

Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder för att 

klara sin budget. 

Ärendet i korthet 

Kommunfullmäktige ska enligt 8 kap. 20 § kommunallagen (1991:900) behandla minst en 

delårsrapport. Enligt 9 kap. 1 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska kommuner och 

landsting minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för 

verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften 

och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Vallentuna kommun har under räkenskapsåret 2011 valt 

att upprätta en stycken delårsrapport. Rapporten avser perioden januari till och med augusti.  

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 138 

Kommunstyrelsen 2011-10-27 § 148 

Handlingar 

1. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §138 
2. Delårsrapport januari - augusti 2011, tjänsteskrivelse KS 
3. Delårsrapport 2011, KS 

Expedieras till 

Akten 

Samtliga nämnder 

Revisorerna 
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17. Avskrivning av socialnämndens andel av eget kapital (KS 2011.190) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att underskottet stryks ur socialnämndens budgetram 2011. 

Ärendet i korthet 

Socialnämnden har äskat om avskrivning av nämndens ackumulerade underskott på 4,0 mnkr från 

nämndens andel av kommunens eget kapital. Underskottet härrör från åren fram till 2009. 

Socialnämndens underskott år 2010 avskrevs i kommunfullmäktiges beslut om resultatöverföring från 

2010 års bokslut . Socialnämnden har enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen erhållit 2,55 mnkr från 

KSOF:s medel år 2011 för att täcka ett befarat underskott. Beslutet grundar sig bl.a. på en utredning 

om socialnämndens ekonomiska förutsättningar som genomfördes av Sveriges Kommuner och 

Landsting. I linje med detta föreslås en utökad ram om 4,6 mnkr för socialnämnden i Kommunplan 

2012-2014. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 139 

Kommunstyrelsen 2011-10-27 § 143 

Handlingar 

1. Socialnämndens budgetram 2011 - avskrivning av socialnämndens ander av eget kapital, SN § 
71 

2. Avskrivning av socialnämndens andel av eget kapital, tjänsteskrivelse  
3. Avskrivning av socialnämndens andel av eget kapital, tjänsteskrivelse 
4. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §139 

Expedieras till 

Akt 

SN 
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18. Förslag till ny organisation - samhällsbyggnadsfrågor (KS 2011.217) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att 

- samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö läggs ned från och 

med den första januari 2012. 

- en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd skapas från och med den första januari 2012.  

- kommunstyrelsen tar över delar av vad samhällsbyggnadsnämndens tidigare ansvarsområden, 

i enlighet med förslag i nya och reviderade reglementen. 

- ett nytt utskott, teknik- och fastighetsutskottet, skapas under kommunstyrelsen från och med 

den första januari 2012.  

- planutskottet som idag redan finns under kommunstyrelsen byter namn till näringslivs- och 

planutskottet från och med den första januari 2012.  

Ärendet i korthet 

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2011, återremitterades detta ärende genom 

minoritetsåterremiss. Efter att ha gått igenom ärendet på nytt är slutsatsen att det inte finns någon 

anledning att bilda en teknik- och fastighetsnämnd istället för ett utskott, eftersom detta inte har något 

med jävsfrågor att göra. 

Frågor om jäv har redan utretts, vilket framgår av tjänsteskrivelsen. För att förtydliga detta kan 

tilläggas att jävsfrågorna är lösta i och med att den nya förvaltningens verksamheter delats upp att 

svara mot kommunstyrelsen respektive och den nya miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Förslaget utgår från att tydliggöra roller och ansvarsfördelning där strategisk planering, förvaltning 

och myndighetsutövning utförs av olika organ. Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden 

för teknik och miljö läggs ned och istället skapas en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. 

Kommunstyrelsen kommer att ta över delar av samhällsbyggnadsnämndens tidigare ansvarsområden 

och ett nytt utskott, teknik- och fastighetsutskottet, skapas under kommunstyrelsen. Planutskottet 

som idag redan finns under kommunstyrelsen byter namn till näringslivs- och planutskottet.  

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige 2011-10-17 § 95 

Kommunstyrelsen 2011-10-27 § 153 

Handlingar 

1. Förslag till ny organisation - samhällsbyggnadsfrågor 
2. Förslag till reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
3. Skiss ny organisation SBF 
4. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen 

Expedieras till 

Akt 

SBN 

MTM 

Ekonomiavdelningen 



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut  16 (18) 

Kommunfullmäktige  2011-11-14  

   

 

 

 

19. Återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i 

myndighetsnämnden för teknik och miljö (KS 2011.299) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige återkallar uppdragen för samtliga förtroendevalda i myndighetsnämnden för 

teknik och miljö i samband med att nämnden läggs ner vid årsskiftet 2011/2012. 

Ärendet i korthet 

I och med den föreslagna förändringen av nämndorganisationen kommer myndighetsnämnden för 

teknik och miljö att upphöra vid årsskiftet. Vid en förändrad nämndorganisation har fullmäktige rätt 

att återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda enligt kommunallagens 4 kap, §10a. 

Förtroendeuppdragen upphör att gälla när den nya nämndorganisationen träder i kraft vid årsskiftet 

2011/2012. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 147 

Kommunstyrelsen 2011-10-27 § 155 

Expedieras till 

Ledamöter/ersättare MTM 

  



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut  17 (18) 

Kommunfullmäktige  2011-11-14  

   

 

 

20. Återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i 

samhällsbyggnadsnämnden (KS 2011.298) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige återkallar uppdragen för samtliga förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden i 

samband med att nämnden läggs ner vid årsskiftet 2011/2012.  

Ärendet i korthet 

I och med den föreslagna förändringen av nämndorganisationen kommer samhällsbyggnadsnämnden 

att upphöra vid årsskiftet. Vid en förändrad nämndorganisation har fullmäktige rätt att återkalla 

uppdragen för samtliga förtroendevalda enligt kommunallagens 4 kap, §10a. Förtroendeuppdragen 

upphör att gälla när den nya nämndorganisationen träder i kraft vid årsskiftet 2011/2012.  

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 146 

Kommunstyrelsen 2011-10-27 § 154 

Expedieras till 

Ledamöter/ersättare SBN 

 

  



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut  18 (18) 

Kommunfullmäktige  2011-11-14  

   

 

 

21. Kommunplan 2012-2014 (KS 2010.249) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

att föreslå kommunfullmäktige att anta kommunplan 2012-2014 innehållande  

- kommungemensamma mål 

- nämndernas driftramar 

- resultatplan, balansräkning, kassaflödesanalys 

- investeringsplan b 

- befolkningsprognos 11A  

- bostadsbyggnadsprognos 11A (antagen 2011-10-17 § 95) 

- lokalresursplan 2012−2020 

- exploateringsplan 2012−2014 

- kommunal skattesats för 2012: 18,98 procent (oförändrad) 

Ärendet i korthet 

Enligt kommunallagen ska budgeten fastställas av fullmäktige före november månads utgång. Det 

ekonomiska läget för Vallentuna kommun är i likhet med flertalet andra kommuner, de närmaste åren 

ansträngda. Med hänsyn till kommunens goda finansiella ställning är det finansiella resultatmålet 

under planperioden ett årligt resultat enligt balanskravsutredningen. Dvs. ett positivt resultat. 

Med oförändrad skattesats, statsbidragsram enligt regeringens vårproposition för 2012 samt SKL:s 

samhällsekonomiska bedömning från augusti är budgeten i balans. 

Flertalet samhällsekonomiska prognoser för åren 2012 och 2013 har sänkts under året vilket påverkar 

Vallentunas skatteintäkter. Men uppgången i Sveriges ekonomi ger ändå positiva tillskott till 

Vallentuna. Inför planperioden med stora investeringar och därmed ökade kapitalkostnader och ökade 

lånekostnader innebär det bättre förutsättningar att klara en budget i balans om än med små 

resultatmarginaler.  

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige 2011-10-17 § 97 

Handlingar 

1. Bilaga1_Bostadsbyggnadsprognos11A(ej fastställd) 
2. Bilaga2_Befolkningsprognos 11A 
3. Bilaga3_Lokalresursplan 2012-2020 
4. Bilaga till Expl plan 2012-2014 kalkyl för bostäder KS 
5. Bilaga Expl plan 2012-2014 kalkyl för arbetspl 
6. Kommunplan 2012-2014, tjänsteskrivelse KS 
7. Exploateringsplan 2012-2014_KS 
8. KP 2012-2014_KF 

Expedieras till 

Samtliga nämnder 

 



Handlingar till Vallentuna 
kommunfullmäktiges sammanträde 

2011-11-14 

 Ärenderubrik 

4 Interpellation (MP) 

Diarienummer 

8 Svar på motion (S) Utreda möjligheterna att bilda 
en gemensam överförmyndarnämnd mellan en  

eller flera kommuner KS 2010.196 

9 Svar på motion (S) svensk kollektivavtal vid 

upphandling KS 2011.077 

10 Svar på motion (DEX) Ändra hur fullmäktige sitter 

på sina möten KS 2010.257 

11 Svar på motion (DEX) digitala anslagstavlor KS 2011.074 

12 Svar på motion (DEX) om global folkomröstning 
på internet KS 2011.103 

13 Rapportering av obesvarade motioner KS 2011.261 

14 VaSaRu 2 2011 för kommunstyrelsen KS 2011.259 

15 Vasaru 2,2011 - samtliga nämnder KS 2011.234 

16 Delårsrapport januari – augusti 2011 KS 2011.270 

17 Avskrivning av socialnämndens andel av eget 

kapital KS 2011.190 

19 Förslag till ny organisation – samhällsbyggnadsfrågor 

 KS 2011.217 

20 Återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i 

myndighetsnämnden för teknik och miljö KS 2011.299 

21 Återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden KS 2011.298 

23 Kommunplan 2012-2014 KS 2010.249 

 



Ärende 4 
 



 

Brottby den 23 augusti 2011 

 

 

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Örjan Lid 

 

I september 2010 bifölls en MP-motion som handlade om att man i 

kommunal upphandling skulle undersöka möjligheterna för att gynna lokal 

produktion. Man biföll även att avsätta medel för utredningen i kommunplan 

2011-2013. 

 

Min fråga är: hur går det med detta undersökande av möjligheterna? Hur 

mycket medel är avsatta i KP 2011- 2013? 

 

Margareta Lundberg 

Miljöpartiet i Vallentuna 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  6 (34) 
 

Kommunstyrelsen 2011-10-27  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 134 

Motion (S) Utreda möjligheterna att bilda en gemensam 

överförmyndarnämnd mellan en eller flera kommuner (KS 2010.196) 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anse motionen besvarad. 

 

Ärendet i korthet 

Jaana Tilles (S) har den sjätte september 2010 väckt motionen "Utreda möjligheterna att bilda en 

gemensam överförmyndarnämnd mellan en eller flera kommuner". Motionären föreslår att 

fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att bilda en gemensam 

överförrmyndarnämnd mellan en eller flera kommuner. Det finns dock restriktioner att ta hänsyn till 

vid ändring av överförmyndarverksamhetens nämndorganisation under en innevarande 

mandatperiod. Överförmyndarnämndens verksamhet lyder i första hand under föräldrabalken och 

regleras därför inte på samma sätt som andra nämnder vilka vanligtvis lyder under kommunallagens 

bestämmelser. Detta får som konsekvens att nämndorganisationen inte får ändras under pågående 

mandatperiod enligt föräldrabalken.  

När motionen lades pågick redan en diskussion mellan kommunerna i nordostsammarbetet hur man 

skulle kunna samarbeta kring överförmyndarverksamheten. Under våren 2011 har därför Vallentuna, 

Täby, Norrtälje och Österåkers kommuner tillsammans utrett möjligheterna till samverkan inom 

överförmyndarens verksamhetsområde. De fyra kommunerna föreslås samordna sin verksamhet i ett 

gemensamt kansli som utför tjänster åt överförmyndaren/överförmyndarnämnden i de aktuella 

kommunerna. Samarbetet föreslås komma till stånd från den 1 januari 2012 genom ett 

samverkansavtal, varvid Täby blir värdkommun. I och med ovanstående bör också motionen anses 

besvarad.  

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 127 

Handlingar 

1. Svar på motion (S) Utreda möjligheterna att bilda en gemensam överförmyndarnämnd mellan 
en eller flera kommuner 

2. Motion (S) Utreda möjligheterna att bilda en gemensam överförmyndarnämnd mellan en eller 
flera kommuner 

3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §127 

Expedieras till 

Akt 

Överförmyndarnämnden 

Motionär 

 

  



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  8 (29) 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 127 

Motion (S) Utreda möjligheterna att bilda en gemensam 

överförmyndarnämnd mellan en eller flera kommuner (KS 2010.196) 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige anse motionen besvarad. 

Ärendet i korthet 

Jaana Tilles (S) har den sjätte september 2010 väckt motionen "Utreda möjligheterna att bilda en 

gemensam överförmyndarnämnd mellan en eller flera kommuner". Motionären föreslår att 

fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att bilda en gemensam 

överförrmyndarnämnd mellan en eller flera kommuner.  

Det finns dock restriktioner att ta hänsyn till vid ändring av överförmyndarverksamhetens 

nämndorganisation under en innevarande mandatperiod. Överförmyndarnämndens verksamhet lyder 

i första hand under föräldrabalken och regleras därför inte på samma sätt som andra nämnder vilka 

vanligtvis lyder under kommunallagens bestämmelser. Detta får som konsekvens att 

nämndorganisationen inte får ändras under pågående mandatperiod enligt föräldrabalken. När 

motionen lades pågick redan en diskussion mellan kommunerna i nordostsammarbetet hur man skulle 

kunna samarbeta kring överförmyndarverksamheten.  

Under våren 2011 har därför Vallentuna, Täby, Norrtälje och Österåkers kommuner tillsammans utrett 

möjligheterna till samverkan inom överförmyndarens verksamhetsområde. De fyra kommunerna 

föreslås samordna sin verksamhet i ett gemensamt kansli som utför tjänster åt 

överförmyndaren/överförmyndarnämnden i de aktuella kommunerna. Samarbetet föreslås komma till 

stånd från den 1 januari 2012 genom ett samverkansavtal, varvid Täby blir värdkommun. I och med 

ovanstående bör också motionen anses besvarad.  

Expedieras till 

Akt 

Överförmyndarnämnden 

Motionär 

 

  

 

  



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-23 

 DNR KS 2010.196  

VICTOR KILÉN  SID 1/2 

KANSLICHEF   

08- 587 861 20    

VICTOR.KILEN@VALLENTUNA.SE   KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  

TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA   

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88  

KOMMUN@VALLENTUNA.SE  

  

WWW.VALLENTUNA.SE  

 

Tjänsteskrivelse 

Svar på motion (S) Utreda 

möjligheterna att bilda en gemensam 
överförmyndarnämnd mellan en eller 
flera kommuner 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anse motionen besvarad. 

Ärendet i korthet 

Jaana Tilles (S) har den sjätte september 2010 väckt motionen "Utreda möjligheterna 

att bilda en gemensam överförmyndarnämnd mellan en eller flera kommuner". 

Motionären föreslår att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

möjligheterna att bilda en gemensam överförrmyndarnämnd mellan en eller flera 

kommuner. Det finns dock restriktioner att ta hänsyn till vid ändring av 

överförmyndarverksamhetens nämndorganisation under en innevarande 

mandatperiod.  

 

Överförmyndarnämndens verksamhet lyder i första hand under föräldrabalken och 

regleras därför inte på samma sätt som andra nämnder vilka vanligtvis lyder under 

kommunallagens bestämmelser. Detta får som konsekvens att nämndorganisationen 

inte får ändras under pågående mandatperiod enligt föräldrabalken.  

 

När motionen lades pågick redan en diskussion mellan kommunerna i 

nordostsammarbetet hur man skulle kunna samarbeta kring 

överförmyndarverksamheten. Under våren 2011 har därför Vallentuna, Täby, 

Norrtälje och Österåkers kommuner tillsammans utrett möjligheterna till samverkan 

inom överförmyndarens verksamhetsområde. De fyra kommunerna föreslås 

samordna sin verksamhet i ett gemensamt kansli som utför tjänster åt 

överförmyndaren/överförmyndarnämnden i de aktuella kommunerna. Samarbetet 

föreslås komma till stånd från den 1 januari 2012 genom ett samverkansavtal, varvid 

Täby blir värdkommun. I och med ovanstående bör också motionen anses besvarad.  

 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-23 

 DNR KS 2010.196  

 SID 2/2 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingar 
1. Motion (S) Utreda möjligheterna att bilda en gemensam 

överförmyndarnämnd mellan en eller flera kommuner 
2. Protokollsutdrag, KF 2010-09-06 § 45 
3. Svar på motion (S) Utreda möjligheterna att bilda en gemensam 

överförmyndarnämnd mellan en eller flera kommuner 

 

 

Ann-Charlotte Järnström Victor Kilén 
kommundirektör  kanslichef  

______________________ 

Ska expedieras till: 

Akt 

Överförmyndarnämnden 

Motionär 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  7 (34) 
 

Kommunstyrelsen 2011-10-27  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 135 

Motion (S) Krav på arbetsmiljöhänsyn och villkor i enlighet med svenska 

kollektivavtal vid upphandling (KS 2011.077) 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 

Yrkande 

Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen.  

Proposition 

Ordförande ställer (S) bifallsyrkande mot liggande förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit 
liggande förslag. 

Reservation 

Jaana Tilles, Ing-Marie Elfström och Thomas Arctaedius anmäler för (S) reservation mot beslutet.  

 

Ärendet i korthet 

I en motion till kommunfullmäktige i mars 2011 föreslår Janna Tilles att - Vallentuna kommuns 

upphandlingspolicy revideras så att kravet på arbetsmiljöhänsyn och villkor i enlighet med svenska 

kollektivavtal skrivs in. Motionen att revidera kommunen Upphandlingspolicy uppkom då Sveriges 

Riksdag den 10 mars 2011 antog ett beslut att: ”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening 

vad utskottet anför om sådan ändring i lagen om offentlig upphandling att arbetsmiljöhänsyn kan tas 

och krav på villkor enligt svenska kollektivavtal ställas vid upphandling. Därmed bifaller riksdagen 

motion 2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S, V, MP) yrkande 4.” Kommunledningskontoret har 

utifrån ställd motion att revidera kommunens Upphandlingspolicy frågat Konkurrensverket vad 

Riksdagens beslut innebär för upphandlande myndigheter. Svar från Konkurrensverket är att beslutet 

i Riksdagen inte har inneburit att lag (2007:1091) har uppdaterats. Rättsläget är således oförändrat. 

Gällande krav på arbetsmiljöhänsyn skrivs redan idag in i avtalet att leverantör har ansvar för lagar, 

anvisningar och förordningar inom respektive bransch. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 128 

Handlingar 

1. Svar på motion (S) svensk kollektivavtal vid upphandling, tjänsteskrivelse 
2. Motion (S) Krav på arbetsmiljöhänsyn och villkor i enlighet med svenska kollektivavtal vid 

upphandling 
3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §128 

Expedieras till 

KFS 

Ekonomichef 

Handläggare 

 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  9 (29) 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

 

§ 128 

Motion (S) Krav på arbetsmiljöhänsyn och villkor i enlighet med svenska 

kollektivavtal vid upphandling (KS 2011.077) 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige avslå motionen 

Yrkanden 

Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen.  

Proposition 

Ordförande ställer Jaana Tilles förslag mot liggande huvudförslag och finner att arbetsutskottet bifallit 

liggande förslag.  

Reservation 

Jaana Tilles anmäler för (S) reservation mot beslutet.  

Ärendet i korthet 

I en motion till kommunfullmäktige i mars 2011 föreslår Janna Tilles att - Vallentuna kommuns 

upphandlingspolicy revideras så att kravet på arbetsmiljöhänsyn och villkor i enlighet med svenska 

kollektivavtal skrivs in. Motionen att revidera kommunen Upphandlingspolicy uppkom då Sveriges 

Riksdag den 10 mars 2011 antog ett beslut att: ”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening 

vad utskottet anför om sådan ändring i lagen om offentlig upphandling att arbetsmiljöhänsyn kan tas 

och krav på villkor enligt svenska kollektivavtal ställas vid upphandling. Därmed bifaller riksdagen 

motion 2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S, V, MP) yrkande 4.” 

 Kommunledningskontoret har utifrån ställd motion att revidera kommunens Upphandlingspolicy 

frågat Konkurrensverket vad Riksdagens beslut innebär för upphandlande myndigheter. Svar från 

Konkurrensverket är att beslutet i Riksdagen inte har inneburit att lag (2007:1091) har uppdaterats. 

Rättsläget är således oförändrat. Gällande krav på arbetsmiljöhänsyn skrivs redan idag in i avtalet att 

leverantör har ansvar för lagar, anvisningar och förordningar inom respektive bransch. 

Expedieras till 

KFS 

Ekonomichef 

Handläggare 

 

  

  



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-23 

 DNR KS 2011.077  

SIV LANTZ  SID 1/2 

UPPHANDLINGSSAMORDNARE   

08-587 850 36    

SIV.LANTZ@VALLENTUNA.SE   KOMMUNSTYRELSEN 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  

TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA   

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88  

KOMMUN@VALLENTUNA.SE  

  

WWW.VALLENTUNA.SE  

 

Tjänsteskrivelse 

Svar på motion (S) svensk 

kollektivavtal vid upphandling. 

Kommunledningskontorets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 

Ärendet i korthet 

I en motion till kommunfullmäktige i mars 2011 föreslår Janna Tilles att 

- Vallentuna kommuns upphandlingspolicy revideras så att kravet på 

arbetsmiljöhänsyn och villkor i enlighet med svenska kollektivavtal skrivs in. 

 

Motionen att revidera kommunen Upphandlingspolicy uppkom då Sveriges Riksdag 

den 10 mars 2011  antog ett beslut att: 

”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om sådan 

ändring i lagen om offentlig upphandling att arbetsmiljöhänsyn kan tas och krav på 

villkor enligt svenska kollektivavtal ställas vid upphandling. 

Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S, V, MP) 

yrkande 4.” Kommunledningskontoret har utifrån ställd motion att revidera 

kommunens Upphandlingspolicy frågat Konkurrensverket vad Riksdagens beslut 

innebär för upphandlande myndigheter. Svar från Konkurrensverket är att beslutet i 

Riksdagen inte har inneburit att lag (2007:1091) har uppdaterats. Rättsläget är 

således oförändrat. 

 

Gällande krav på arbetsmiljöhänsyn skrivs redan idag in i avtalet att leverantör har 

ansvar för lagar, anvisningar och förordningar inom respektive bransch. 

 

Handlingar 
1. Svar på motion (S) svensk kollektivavtal vid upphandling, tjänsteskrivelse 

 

 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-23 

 DNR KS 2011.077  

 SID 2/2 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

Ann-Charlotte Järnström Siv Lantz 
kommundirektör  Upphandlingssamordnare
  

______________________ 

Ska expedieras till: 

KFS 

Ekonomichef 

Handläggare 

 





Ärende 10 
 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  8 (34) 
 

Kommunstyrelsen 2011-10-27  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

  

§ 136 

Motion (DEX) Ändra hur fullmäktige sitter på sina möten (KS 2010.257) 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. 

Yrkande 

Ing-Marie Elfström (S) yrkar bifall till motionen.  
 
Proposition 
Ordförande ställer (S) förslag mot liggande förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit liggande 
förslag. 

Ärendet i korthet 

Per Norbäck (DEX) har den 8 november 2010 väckt motionen "Ändra hur fullmäktige sitter på sina 

möten". Motionen föreslår att fullmäktige, i samband med byte av möteslokal till det nya kulturhuset, 

ändrar den scenografiska utformningen av sina möten. Motionen påpekar att presidiet sitter på 

upphöjda platser, men olika höjd på stolsryggarna beroende på uppdrag. Detta liknas vid en medeltida 

tron. Motionären vill istället att samtliga ledamöter ska kunna se varandras ansikten och att presidiet 

flyttas ner på samma nivå som övriga ledamöter. Kommunledningskontoret föreslår att motionen 

avslås och att huvuddragen i den nuvarande möbleringen behålls även i den nya fullmäktigesalen. 

Möbleringen bygger på både praktiska aspekter och tradition. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 129 

Handlingar 

1. Svar på motion (DEX) Ändra hur fullmäktige sitter på sina möten 
2. Motion (DEX) Ändra hur fullmäktige sitter på sina möten 
3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §129 

Expedieras till 

Akten 

Motionär 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 129 

Motion (DEX) Ändra hur fullmäktige sitter på sina möten (KS 2010.257) 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige avslå motionen. 

Ärendet i korthet 

Per Norbäck (DEX) har den 8 november 2010 väckt motionen "Ändra hur fullmäktige sitter på sina 

möten". Motionen föreslår att fullmäktige, i samband med byte av möteslokal till det nya kulturhuset, 

ändrar den scenografiska utformningen av sina möten. Motionen påpekar att presidiet sitter på 

upphöjda platser, men olika höjd på stolsryggarna beroende på uppdrag. Detta liknas vid en medeltida 

tron.  

Motionären vill istället att samtliga ledamöter ska kunna se varandras ansikten och att presidiet flyttas 

ner på samma nivå som övriga ledamöter. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås och 

att huvuddragen i den nuvarande möbleringen behålls även i den nya fullmäktigesalen. Möbleringen 

bygger på både praktiska aspekter och tradition. 

Expedieras till 

Akten 

Motionär 
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Tjänsteskrivelse 

Svar på motion (DEX) Ändra hur 

fullmäktige sitter på sina möten 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet i korthet 

Per Norbäck (DEX) har den 8 november 2010 väckt motionen "Ändra hur fullmäktige 

sitter på sina möten". Motionen föreslår att fullmäktige, i samband med byte av 

möteslokal till det nya kulturhuset, ändrar den scenografiska utformningen av sina 

möten. 

Motionen påpekar att presidiet sitter på upphöjda platser, men olika höjd på 

stolsryggarna beroende på uppdrag. Detta liknas vid en medeltida tron. Motionären 

vill istället att samtliga ledamöter ska kunna se varandras ansikten och att presidiet 

flyttas ner på samma nivå som övriga ledamöter. 

Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås och att huvuddragen i den 

nuvarande möbleringen behålls även i den nya fullmäktigesalen. Möbleringen bygger 

på både praktiska aspekter och tradition. 

Kommunledningskontorets synpunkter 

Det nya kulturhuset/biblioteket beräknas stå klart hösten 2012, och det är där som 

fullmäktiges sammanträden kommer att hållas. Planeringen av KF-salen pågår och 

något slutgiltigt beslut om hur den ska vara möblerad är inte taget. Det kommer 

sannolikt bli flera förändringar från dagens möblering i Vallentuna Teater, men de 

grundläggande dragen kommer att bestå. 

Det som motionären beskriver som att ledamöterna sitter vända mot presidiet som 

elever i en gammaldags skolsal är det vanliga sättet att möblera en fullmäktigesal i 

Sverige, också riksdagen sitter på det sättet. Det är både traditionellt och praktiskt att 

möblera på ett sådant sätt. 
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Vallentunas fullmäktige har idag 41 ledamöter. Att möblera på ett sådant sätt att alla 

kan se varandras ansikten är inte en praktisk lösning. Det skulle dels ta väldigt mycket 

golvyta i anspråk och dels göra det svårt att få in ytterligare platser när fullmäktige 

måste utökas till 51 ledamöter. Att presidiet sitter på en upphöjning gör att de har en 

god översikt över övriga ledamöter och lättare kan leda sammanträdet på ett bra sätt. 

Motionären vänder sig också mot den uppdelning som finns, att majoriteten använder 

en talarstol och oppositionen en annan. Att det finns två talarstolar beror på att det är 

praktiskt, det sparar tid mellan talarna och gör att samtliga ledamöter har nära till en 

av dem. Om fullmäktige vill ha två stycken talarstolar så är det också naturligt att de 

placeras till höger och vänster om presidiet. 

Det finns inget som säger att den ena talarstolen är majoritetens och den andra är 

oppositionens. Det står var och en fritt att välja vilken talarstol han/hon vill använda, 

och detta är inget som bör regleras. 

Kommunledningskontorets synpunkt är att motionen bör avslås. Planeringen inför 

den nya salen är inte färdig, men huvuddragen i möbleringen kommer behållas då de 

bygger på både praktiska aspekter och tradition. 

Handlingar 
1. Svar på motion (DEX) Ändra hur fullmäktige sitter på sina möten 

 

 

Ann-Charlotte Järnström Victor Kilén 
kommundirektör  Kanslichef  

______________________ 

Ska expedieras till: 

Akten 

Motionär 

 



Motion från Demoex 2010-11-08

Till Vallentuna Kommunfullmäktige

Ändra hur fullmäktige sitter på sina möten 

Motionsförslag:
Motionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i samband med flytten till ny 
möteslokal ändra den scenografiska utformningen av kommunfullmäktiges 
sammanträden.

Bakgrund:
Kommunfullmäktige i Vallentuna teater har en hierarkisk scenografi. Presidiets 
ledamöter sitter på upphöjda platser. Stolsryggarna har olika höjd, ju närmare 
ordförande desto högre. Ordförandes stolsrygg, som är krönt med kommunvapnet, är 
högst och liknar mest en medeltida tron. Övriga sitter vända mot presidiet som 
eleverna vända mot katedern i en gammaldags skolsal.
På fullmäktige används två talarstolar som placeras långt åt höger respektive vänster. 
Högra talarstolen används av de borgerliga politikerna medan den vänstra används av 
oppositionen.
I arbetsordningen står det att “ledamöter i kommunfullmäktige placeras i salen 
vanligtvis i den ordning de har valts.” I teatern sitter de folkvalda snarare i 
partigrupper, moderaterna längst till höger och vänsterpartiet längst till vänster.
Vi påverkas mycket av den omgivande miljön och hur vi är placerade. 
Kommunfullmäktiges hierarkiska inramning förmedlar känslan av monarki snarare 
än av demokrati. Ledamöternas placering i salen förstärker konflikterna mellan 
partierna på ett sätt som är ovärdigt kommunens folkvalda församling.
Ändra inramningen för kommunfullmäktiges sammanträden när mötena flyttas till 
nya biblioteket. Placera ledamöterna så att alla ser varandras ansikten, låt presidiet 
sitta på samma nivå som de övriga och låt tronen stanna kvar på teatern där den hör 
hemma.

För Demoex,
Per Norbäck



Ärende 11 
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Kommunstyrelsen 2011-10-27  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 137 

Motion (DEX) Skaffa digitala anslagstavlor i kommunen (KS 2011.074) 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen att införa digitala anslagstavlor i Vallentuna 

kommun. 

Yrkanden 

Dan Thelin (MP) yrkar bifall till motionen.  

Proposition 

Ordförande ställer (MP) förslag mot liggande förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit liggande 

förslag.  

Ärendet i korthet 

Motionären önskar förbättra tillgängligheten av fattade politiska beslut genom att publicera dessa på 

webben, och att införa digitala anslagstavlor på olika ställen i kommunen för att fler ska kunna ta del 

av besluten. Eftersom besluten redan publiceras på webben och på fysiska anslagstavlor förbättras inte 

tillgängligheten nämnvärt genom införande av digitala anslagstavlor. Därför rekommenderar 

kommunledningskontoret kommunfullmäktige att avslå motionen att införa digitala anslagstavlor i 

Vallentuna kommun.  

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 130 

Handlingar 

1. Svar motion digitala anslagstavlor 
2. Motion (DEX) Skaffa digitala anslagstavlor i kommunen 
3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §130 

Expedieras till 

Akt 

Motionär 

IKT Kommunikation 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 130 

Motion (DEX) Skaffa digitala anslagstavlor i kommunen (KS 2011.074) 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige avslå motionen att införa digitala 

anslagstavlor i Vallentuna kommun.  

Ärendet i korthet 

Motionären önskar förbättra tillgängligheten av fattade politiska beslut genom att publicera dessa på 

webben, och att införa digitala anslagstavlor på olika ställen i kommunen för att fler ska kunna ta del 

av besluten. Eftersom besluten redan publiceras på webben och på fysiska anslagstavlor förbättras inte 

tillgängligheten nämnvärt genom införande av digitala anslagstavlor. Därför rekommenderar 

kommunledningskontoret kommunfullmäktige att avslå motionen att införa digitala anslagstavlor i 

Vallentuna kommun.  

Expedieras till 

Akt 

Motionär 

IKT Kommunikation 
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Tjänsteskrivelse 

Svar motion digitala anslagstavlor 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige   

att besluta att avslå motionen att införa digitala anslagstavlor i Vallentuna kommun. 

Ärendet i korthet 

Motionären önskar förbättra tillgängligheten av fattade politiska beslut genom att 

publicera dessa på webben, och att införa digitala anslagstavlor på olika ställen i 

kommunen för att fler ska kunna ta del av besluten. Eftersom besluten redan 

publiceras på webben och på fysiska anslagstavlor förbättras inte tillgängligheten 

nämnvärt genom införande av digitala anslagstavlor. Därför rekommenderar 

kommunledningskontoret kommunfullmäktige att avslå motionen att införa digitala 

anslagstavlor i Vallentuna kommun.  

Bakgrund 

Vallentuna kommun arbetar kontinuerligt för att skapa insyn i den demokratiska 

processen. När ett protokoll är justerat anslås det på den kommunala anslagstavlan 

när justeringen ägt rum och var protokollet finns förvarat. Detta sker alltid senast 

andra dagen efter justeringen vilket kommunallagen föreskriver.  

Samtidigt publiceras det justerade protokollet på kommunens webbplats så att 

kommuninvånare och andra intresserade kan ta del av de fattade besluten när och var 

de så önskar.  För de personer som inte har tillgång till egen dator finns möjlighet att 

låna dator på biblioteken samt i kommunalhusets reception.  På biblioteken kan man 

även få personlig hjälp att söka sig fram till rätt dokument, om man har mindre 

datorvana, eller få protokollet utskrivet.  

När det gäller personer som har funktionsnedsättningar erbjuder webben en rad 

hjälpmedel för att underlätta läsandet, till exempel möjlighet att förstora texten och 

uppläsningsfunktioner. Personer med svåra funktionsnedsättningar har dessutom 

ofta egna hjälpmedel för att hjälpa dem att ta del av informationen.  
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Vallentuna kommun arbetar aktivt för att göra vår webb så tillgänglighetsanpassad 

som möjligt. I skrivande stund genomför Funka en tillgänglighetsgranskning av 

webben, där innehållet i Demokrati är ett särskilt utpekat område. Funka startade 

som ett projekt inom handikapprörelsen och är idag marknadsledande inom området 

tillgänglighet med 80 procent av Sveriges myndigheter som kunder. 

Med tanke på att informationen om fattade politiska beslut redan finns på webben 

och på fysiska anslagstavlor, skulle inte digitala anslagstavlor förbättra 

tillgängligheten nämnvärt. Erfarenheter från andra kommuner visar också att digitala 

anslagstavlor är en dyr lösning med osäker nytta. Exempelvis satsade Huddinge 

kommun på en avancerad digital anslagstavla med rullande tablå. Enligt deras 

kommunikationschef har projektet avstannat på grund av för höga kostnader, mellan 

500 000 och 1 miljon kronor per tavla plus tillkommande drift.  

Sammantaget innebär detta att kommunledningskontoret därför rekommenderar att 

kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen att införa digitala anslagstavlor i 

Vallentuna kommun.  

Handlingar 
1. Svar motion digitala anslagstavlor 

 

 

Ann-Charlotte Järnström Helen Ala-Kojola 
kommundirektör  Kommunikationsansvarig
  

______________________ 

Ska expedieras till: 

Akt 

Motionär 

IKT Kommunikation 

 

 



Motion från Demoex 2011-03-14

Till Vallentuna Kommunfullmäktige

Skaffa digitala anslagstavlor i kommunen
Motionsförslag:

Kommunfullmäktige ger kommunen i uppdrag att verka för att införa digitala anslagstavlor så att att 
informationen på anslagstavlorna också blir tillgänglig via nätet. 

Bakgrund:
Kommuner är idag skyldiga att informera sina medborgare om kommunala beslut genom en 
kommunal anslagstavla. Här måste bevis för justering av alla protokoll anslås för att felaktiga beslut 
ska kunna överklagas, vilket är en grundläggande demokratisk rättighet för varje medborgare i 
kommunen.

Tyvärr är dessa fysiska anslagstavlor ibland dåligt uppdaterade och underhållna. Anslagstavlorna 
finns oftast i anslutning till kommunhusens reception som är stängd på kvällar och helger och 
dessutom inte enkelt tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, exempelvis synskadade.

Demoex föreslår att Vallentuna kommun, förutom sina fysiska anslagstavlor, ser till att digitala 
anslagstavlor finns tillgängliga och fungerar för kommunal information. Vi föreslår att digitala 
anslagstavlor finns i kommunalhuset, bibliotek och filialer samt på serviceboenden. 

En digital anslagstavla kan vara tillgänglig dygnet runt, med reservation för underhåll, och från 
varje plats med tillgång till datorkraft och Internet. En sådan digital anslagstavla har en rullande 
tablå som standard liknande de som man finner på övriga reklampelare i samhället, dessutom kan 
den ges verktyg så att en sökning i informationen kan ske. Den kan byggas så att den blir tillgänglig 
för synskadade genom olika former av hjälpmedel och kan även bli uppläsningsbar. Viktigast är 
dock att det blir lättare ta reda på vilka beslut som har fattats i kommunen.

Detta tror vi kan öka delaktigheten och ge fler möjlighet att delta i den demokratiska processen 
vilket ökar intresset för det som händer i kommunen.

Digitala anslagstavlor medför en mindre extra kostnad för kommunen. Med tanke på vikten av god 
tillgänglighet och information för medborgarna och den demokratiska processen så väger ändå 
skälen över för införande.

Ett förslag från Jerry Gabrielsson

För Demoex,
Per Norbäck



Ärende 12 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 138 

Motion (DEX) Kommunal folkomröstning om global folkomröstning (KS 

2011.103) 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Yrkande 

Dan Thelin (MP) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 

Ordförande ställer (MP) bifallsyrkande mot liggande förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit 

liggande förslag.  

Ärendet i korthet 

Per Norbäck (DEX) har den 13 juni 2011 väckt motionen "Global folkomröstning på internet". 

Motionen föreslår att Vallentunas kommunfullmäktige ber alla invånare över 16 år att delta i en 

internetbaserad folkomröstning om att inrätta ett världsparlament. Motionen föreslår vidare att 

Vallentuna kommun inrättar ett digitalt valbås på kommunens hemsida för att underlätta 

omröstningen. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås då den inte är förenlig med den 

kommunala kompetensen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 131 

Handlingar 

1. Svar på motion (DEX) om global folkomröstning på internet 
2. Motion (DEX) Global folkomröstning på internet 
3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §131 

Expedieras till 

Akten 

Motionär 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 131 

Motion (DEX) Kommunal folkomröstning om global folkomröstning (KS 

2011.103) 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige avslå motionen. 

Ärendet i korthet 

Per Norbäck (DEX) har den 13 juni 2011 väckt motionen "Global folkomröstning på internet". 

Motionen föreslår att Vallentunas kommunfullmäktige ber alla invånare över 16 år att delta i en 

internetbaserad folkomröstning om att inrätta ett världsparlament.  

Motionen föreslår vidare att Vallentuna kommun inrättar ett digitalt valbås på kommunens hemsida 

för att underlätta omröstningen. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås då den inte är 

förenlig med den kommunala kompetensen. 

Expedieras till 

Akten 

Motionär 
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Tjänsteskrivelse 

Svar på motion (DEX) om global 

folkomröstning på internet 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet i korthet 

Per Norbäck (DEX) har den 13 juni 2011 väckt motionen "Global folkomröstning på 

internet". Motionen föreslår att Vallentunas kommunfullmäktige ber alla invånare 

över 16 år att delta i en internetbaserad folkomröstning om att inrätta ett 

världsparlament. Motionen föreslår vidare att Vallentuna kommun inrättar ett digitalt 

valbås på kommunens hemsida för att underlätta omröstningen. 

Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås då den inte är förenlig med 

den kommunala kompetensen. 

Kommunledningskontorets synpunkter 

I Regeringsformens (1974:152) 14 kapitel 2 §, framgår det att ”kommunerna sköter 

lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala 

självstyrelsens grund”. Detta förtydligas sedan i kommunallagens (1991:900) 2 kapitel 

1 §, där det står att ”kommuner och landsting får själva ha hand om sådana 

angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller 

landstingets område eller dess medlemmar och som inte ska handhas enbart av 

staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.” Dessa två 

paragrafer innehåller de grundläggande bestämmelserna om kommunernas allmänna 

kompetens. 

Motionen föreslår att kommunen ska verka för en global folkomröstning om ett 

världsparlament, något som skulle kunna leda till nya internationella förhållanden. 

Enligt regeringsformens 10 kapitel är det endast riksdagen och regeringen som får 
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besluta om mellanstatliga avtal. Utrikespolitiken är en angelägenhet som enbart ska 

handhas av staten. 

Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås då utrikespolitiska 

angelägenheter faller utanför den kommunala kompetensen. 

Handlingar 
1. Motion (DEX) Global folkomröstning på internet 
2. Svar på motion (DEX) om global folkomröstning på internet 

 

 

Ann-Charlotte Järnström Victor Kilén 
kommundirektör  Kanslichef  

______________________ 

Ska expedieras till: 

Akten 

Motionär 

 



Motion från Demoex 2011-06-13

Till Vallentuna Kommunfullmäktige

Global folkomröstning på Internet

Motionen föreslår:
• Att Vallentuna kommunfullmäktige ber alla vuxna medborgare (16 år eller 

äldre) att delta i en Internetbaserad global folkomröstning om att inrätta ett 
demokratisk världsparlament.

• Att kommunfullmäktige beslutar att ladda upp ett särskilt digitalt valbås på 
kommunens hemsida för att underlätta omröstningen:
https://voteworldparliament.org/shadowbox/getballot.html

Bakgrund:
En majoritet av Vallentunas medborgare uppskattar fördelarna med demokratiskt 
styre på kommunal, regional och nationell nivå. Samma människor skulle troligen 
också tycka att demokrati vore ett bättre alternativ än anarki på global nivå.

Medborgare som är positiva till att inrätta ett demokratiskt världsparlament anser 
att det sannolikt är enda sättet att avsluta alla krig, se till människans överlevnad 
och effektivt hantera andra överstatliga frågor. 

Folkomröstningsfrågans formulering är vald med stor omsorg. Frågan exakta 
formulering på engelska är: ”Do you support the creation of a directly-
elected, representative, transparent, and democratic world parliament 
that is authorized to legislate on global issues?”

Mandatet från en global folkomröstning skulle kunna anses vara rättsligt bindande 
enligt internationell lag i en situation där minst 50% av alla vuxna människor i 
världen har röstat, och minst 67% av dessa har röstat "ja". 

Subsidiaritetsprincipen säger att alla politiska problem bör behandlas av
minsta lämpliga politiska enhet. Frågor om global säkerhet - skydd av jorden och 
dess invånare - hanteras inte tillfredsställande av världens nationalstater eller 
regionala parlament. Därför har kommunfullmäktige laglig rätt att arrangera en 
lokal folkomröstning i frågan.

(Förslaget kommer från kanadensiske författaren Jim Stark)

För Demoex,
Per Norbäck
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Kommunstyrelsen 2011-10-27  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 139 

Rapportering av obesvarade motioner (KS 2011.261) 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten om obesvarade motioner och överlämnar den till 

kommunfullmäktige. 

Ärendet i korthet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen, en gång varje år, redovisa de 

motioner som ännu inte har beretts färdigt. Motioner som väcks i fullmäktige remitteras till nämnder 

för att beredas. När nämnderna har behandlat motionen bereds den vidare av kommunstyrelsen. År 

2011 har sammanlagt 20 stycken motioner väckts vid fullmäktige, per den 26 september. Ingen av 

dessa är besvarade, men 3 stycken ligger för beslut på fullmäktiges sammanträde den 14 november. 

Från år 2010 är ännu 14 stycken motioner obesvarade, varav 2 stycken ligger för beslut av fullmäktige 

på sammanträdet den 14 november.  

Det innebär att antalet motioner som inte har besvarats inom 12 månader är 8 stycken. Det kan 

noteras att antalet motioner har ökat något, från 18 stycken 2010 till 20 stycken år 2011. Andelen 

motioner som inte har besvarats vid årets slut har ökat. Detta kan till viss del förklaras av ett större 

antal motioner de senaste åren. Väckta motioner 2011: 20 st. Ej besvarade från 2011: 20 st. Varav för 

beslut i KF 2011-11-14: 3 st. Obesvarade motioner från 2010: 14 st. Varav för beslut i KF 2011-11-14: 2 

st.  

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 132 

Handlingar 

1. Rapportering av obesvarade motioner 
2. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §132 

Expedieras till 

Akten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 132 

Rapportering av obesvarade motioner (KS 2011.261) 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige godkänna rapporten om obesvarade 

motioner. 

 

Ärendet i korthet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen, en gång varje år, redovisa de 

motioner som ännu inte har beretts färdigt. Motioner som väcks i fullmäktige remitteras till nämnder 

för att beredas. När nämnderna har behandlat motionen bereds den vidare av kommunstyrelsen. År 

2011 har sammanlagt 20 stycken motioner väckts vid fullmäktige, per den 26 september. Ingen av 

dessa är besvarade, men 3 stycken ligger för beslut på fullmäktiges sammanträde den 14 november. 

Från år 2010 är ännu 14 stycken motioner obesvarade, varav 2 stycken ligger för beslut av fullmäktige 

på sammanträdet den 14 november.  

Det innebär att antalet motioner som inte har besvarats inom 12 månader är 8 stycken. Det kan 

noteras att antalet motioner har ökat något, från 18 stycken 2010 till 20 stycken år 2011. Andelen 

motioner som inte har besvarats vid årets slut har ökat. Detta kan till viss del förklaras av ett större 

antal motioner de senaste åren. Väckta motioner 2011: 20 st. Ej besvarade från 2011: 20 st. Varav för 

beslut i KF 2011-11-14: 3 st. Obesvarade motioner från 2010: 14 st. Varav för beslut i KF 2011-11-14: 2 

st.  

 

Expedieras till 

Akten 
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Tjänsteskrivelse 

Rapportering av obesvarade motioner 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten om obesvarade motioner och överlämnar 

den till kommunfullmäktige. 

Ärendet i korthet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen, en gång varje år, 

redovisa de motioner som ännu inte har beretts färdigt. Motioner som väcks i 

fullmäktige remitteras till nämnder för att beredas. När nämnderna har behandlat 

motionen bereds den vidare av kommunstyrelsen. 

År 2011 har sammanlagt 20 stycken motioner väckts vid fullmäktige, per den 26 

september. Ingen av dessa är besvarade, men 3 stycken ligger för beslut på 

fullmäktiges sammanträde den 14 november. Från år 2010 är ännu 14 stycken 

motioner obesvarade, varav 2 stycken ligger för beslut av fullmäktige på 

sammanträdet den 14 november. Det innebär att antalet motioner som inte har 

besvarats inom 12 månader är 8 stycken. 

Det kan noteras att antalet motioner har ökat något, från 18 stycken 2010 till 20 

stycken år 2011. Andelen motioner som inte har besvarats vid årets slut har ökat. 

Detta kan till viss del förklaras av ett större antal motioner de senaste åren. 

 

Väckta motioner 2011: 20 st. 

Ej besvarade från 2011: 20 st. 

Varav för beslut i KF 2011-11-14: 3 st. 

 

Obesvarade motioner från 2010: 14 st. 

Varav för beslut i KF 2011-11-14: 2 st. 
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Kommunledningskontorets synpunkter 

Målsättningen är att motioner ska besvaras inom 6 månader, högst inom 12 månader. 

Åren 2010 och 2011, t.o.m. september, har det sammanlagt väckts 38 motioner. Av 

dessa är endast 4 besvarade inför kommunfullmäktiges sammanträde den 14 

november 2011. 

Det är inte rimligt att handläggningstiderna är så långa som de har varit. De flesta 

motionerna skickas på remiss till berörd nämnd, och remisstiden är normalt 4 

månader. Detta bör ge förvaltningarna tillräckligt med tid för att ta fram ett bra 

underlag för beslut, och kommunledningskontoret tid för att sammanställa 

remissvaren och lämna ett förslag till kommunstyrelsen. Dessvärre brister tidsplanen 

både för remissinstansens och för kommunledningskontorets handläggning. 

Det kan konstateras att motionerna inte ges den uppmärksamhet som de förtjänar. 

Arbetet med att ta fram underlag till motionssvar har inte prioriterats. 

Obesvarade motioner per 2011-11-14 (uppgifter om besvarade 

remisser per 2011-09-26) 

Rubrik Dnr 

KS 

Inlämnad 

datum 

Inlämnad 

av 

Beredande 

avdelning 

KLK 

Remiss-

instans 

Remiss 

besvarad 

Kommentar 

Se över 
gatubelysningen 
i centrala 
Vallentuna 

2010.136 2010-06-14 DEX Säkerhet SBN   

Anlägg badplats 
vid 
Vallentunasjön 

2010.137 2010-06-14 DEX Planering SBN   

Återuppbygg 
Väsby Kvarn 

2010.190 2010-09-06 DEX Planering KN Ja  
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Rubrik Dnr 

KS 

Inlämnad 

datum 

Inlämnad 

av 

Beredande 

avdelning 

KLK 

Remiss-

instans 

Remiss 

besvarad 

Kommentar 

Belysning på 
gångvägen vid 
Okvista 

2010.191 2010-09-06 DEX Säkerhet SBN   

Utreda 
möjligheterna 
att bilda en 
gemensam 
överförmyndar-
nämnd mellan 
en eller flera 
kommuner 

2010.196 2010-09-06 S Kansli   
Besvaras av KF 

2011-11-14 

Lägg till 
kontaktformulär 
på kommunens 
hemsida 

2010.256 2010-11-08 DEX IKT    

Ändra hur 
fullmäktige 
sitter på sina 
möten 

2010.257 2010-11-08 DEX Kansli   
Besvaras av KF 

2011-11-14 

Inrätta 
kommunal 
tomtkö 

2010.264 2010-11-08 S Planering SBN   

Motion 
angående 
ungdoms- och 
student-
bostäder 

2010.290 2010-12-13 S, V Planering SBN   

Motion 
angående bättre 
uppföljning av 
måluppfyllelsen 

2010.291 2010-12-13 V Ekonomi    
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Rubrik Dnr 

KS 

Inlämnad 

datum 

Inlämnad 

av 

Beredande 

avdelning 

KLK 

Remiss-

instans 

Remiss 

besvarad 

Kommentar 

Skapa en öppen 
medborgar-
dialog via 
hemsidan 

2010.292 2010-12-13 DEX IKT    

Bygg ny 
anläggning vid 
Kvarnbadet 

2010.293 2010-12-13 DEX Planering 
SBN och 

FN 
Ja, av FN  

Investera i ny 
3D-skrivare till 
gymnasiet 

2010.294 2010-12-13 DEX IKT UN Ja  

Anställ en 
äldreombuds-
man 

2010.295 2010-12-13 DEX HR SN Ja  

Skaffa digitala 
anslagstavlor i 
kommunen 

2011.074 2011-03-14 DEX IKT   
Besvaras av KF 

2011-11-14 

Ridvägsnät i 
kommunen 

2011.075 2011-03-14 DEX Planering 
SBN och 

FN 
  

A safe 
community - 
Trygg säker 
kommun 

2011.076 2011-03-14 DEX Säkerhet    

Krav på 
arbetsmiljöhäns
yn och villkor i 
enlighet med 
svenska 
kollektivavtal 
vid upphandling 

2011.077 2011-03-14 S Ekonomi   
Besvaras av KF 

2011-11-14 
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Rubrik Dnr 

KS 

Inlämnad 

datum 

Inlämnad 

av 

Beredande 

avdelning 

KLK 

Remiss-

instans 

Remiss 

besvarad 

Kommentar 

Namnsättning 
av vägar och 
gator 

2011.078 2011-03-14 V Planering SBN   

Planera för 
insamlande av 
matavfall från 
hushåll i 
Vallentuna 

2011.102 2011-04-11 S Planering 
SBN och 

MTM 
  

Underlätta för 
medborgarna 
att kunna få 
insyn i den 
kommunala 
besluts-
processen 

2011.101 2011-04-11 S Kansli    

Kommunal 
folkomröstning 
om global 
folkomröstning 

2011.103 2011-06-13 DEX Kansli   
Besvaras av KF 

2011-11-14 

Bestämmelser 
om ersättning 
till 
förtroendevalda 

2011.162 2011-06-13 V Kansli    

Åtgärder för att 
minska 
köttkonsumtion
en 

2011.163 2011-06-13 S Kansli 
BUN, UN 

och SN 
  

Insamling av 
matavfall från 
hushållen 

2011.164 2011-06-13 MP Planering SBN   
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Rubrik Dnr 

KS 

Inlämnad 

datum 

Inlämnad 

av 

Beredande 

avdelning 

KLK 

Remiss-

instans 

Remiss 

besvarad 

Kommentar 

Utreda 
möjligheten till 
källsortering 

2011.165 2011-06-13 MP Planering SBN   

Rusta upp 
badplatserna i 
Kårsta och 
Brottby 

2011.166 2011-06-13 DEX Planering 
SBN och 

FN 
  

Skulpturpark vid 
nya sociodukten 

2011.167 2011-06-13 DEX Planering 
KN och 

SBN 
  

Budget-
simulator på 
hemsidan 

2011.168 2011-06-13 DEX Ekonomi    

Inför 
kamerövervak-
ning i 
kommunala 
skolor 

2011.239 2011-09-05 SD Säkerhet    

Sänk 
hastigheten på 
Vikingavägen till 
30 km/h 

2011.240 2011-09-05 SD Planering SBN   

Rösta om 
motions-
förslagen 

2011.241 2011-09-05 DEX Kansli    

Ta fram en 
markanvisnings-
policy för 
Vallentuna 

2011.242 2011-09-05 S Planering SBN   
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Rubrik Dnr 

KS 

Inlämnad 

datum 

Inlämnad 

av 

Beredande 

avdelning 

KLK 

Remiss-

instans 

Remiss 

besvarad 

Kommentar 

Förbjud klass II-
mopeder på 
cykelbanorna 

2011.243 2011-09-05 DEX Planering SBN   

 

 

 

 

Handlingar 
1. Rapportering av obesvarade motioner 

 

 

Ann-Charlotte Järnström Victor Kilén 
kommundirektör  Chef kommunstyrelsens kansli
  

______________________ 

Ska expedieras till: 

Akten 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 149 

VaSaRu tertial 2, 2011, kommunstyrelsen (KS 2011.259) 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. 

Ärendet i korthet 

Kommunstyrelsen har upprättat uppföljning av ekonomi och mål för kommunstyrelsen efter andra 

tertialet 2011. Av kommunstyrelsens rambudget 60 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre 

än riktpunkten på 67 procent. Den främsta förklaringen till den låga förbrukningen återfinns inom 

flyktingservice där en stor del av de introduktionsersättningar som inkommit hör till 

socialförvaltningen och kommer att överföras dit. En del projekt som ligger under kommunstyrelsen 

har också senarelagts. Detta sammantaget gör att prognosavvikelsen för rambudgeten beräknas bli 3,3 

mkr i överskott.  

Förbrukningen inom räddningstjänsten ligger på riktpunkten, men prognosavvikelsen ligger på 1,0 

mkr i underskott vid årets slut. Anledningen till detta är att ett underskott hos Storstockholms 

brandförsvar måste täckas upp för både 2010 och 2011. Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda 

utgifter (KSOF) var sju miljoner kronor vid årets början. Av dessa har 5,1 miljoner kronor tagits i 

anspråk till och med augusti 2011. Bedömningen är att återstoden av KSOF kommer att tas i anspråk 

under året. När det gäller uppföljning av målen är sex uppfyllda, tre inte uppfyllda och för resterande 

sex pågår arbete.  

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 136 

Handlingar 

1. VaSaRu 2 2011 för kommunstyrelsen 
2. KS_VaSaRu_2_2011 
3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §136 

Expedieras till 

Handläggare 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Personalchef 

IT- och kommunikationschef 

Planeringschef 

Kanslichef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 136 

VaSaRu tertial 2, 2011, kommunstyrelsen (KS 2011.259) 

Beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen och föreslår kommunstyrelsen att godkänna prognosen och 

överlämna den till fullmäktige. 

Ärendet i korthet 

Kommunstyrelsen har upprättat uppföljning av ekonomi och mål för kommunstyrelsen efter andra 

tertialet 2011. Av kommunstyrelsens rambudget 60 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre 

än riktpunkten på 67 procent. Den främsta förklaringen till den låga förbrukningen återfinns inom 

flyktingservice där en stor del av de introduktionsersättningar som inkommit hör till 

socialförvaltningen och kommer att överföras dit.  

En del projekt som ligger under kommunstyrelsen har också senarelagts. Detta sammantaget gör att 

prognosavvikelsen för rambudgeten beräknas bli 3,3 mkr i överskott. Förbrukningen inom 

räddningstjänsten ligger på riktpunkten, men prognosavvikelsen ligger på 1,0 mkr i underskott vid 

årets slut. Anledningen till detta är att ett underskott hos Storstockholms brandförsvar måste täckas 

upp för både 2010 och 2011.  

Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) var sju miljoner kronor vid årets början. 

Av dessa har 5,1 miljoner kronor tagits i anspråk till och med augusti 2011. Bedömningen är att 

återstoden av KSOF kommer att tas i anspråk under året. När det gäller uppföljning av målen är sex 

uppfyllda, tre inte uppfyllda och för resterande sex pågår arbete.  

Expedieras till 

Handläggare 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Personalchef 

IT- och kommunikationschef 

Planeringschef 

Kanslichef 
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Tjänsteskrivelse 

VaSaRu 2 2011 för kommunstyrelsen 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. 

Ärendet i korthet 

Kommunstyrelsen har upprättat uppföljning av ekonomi och mål för 

kommunstyrelsen efter andra tertialet 2011. Av kommunstyrelsens rambudget 60 

procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre än riktpunkten på 67 procent. Den 

främsta förklaringen till den låga förbrukningen återfinns inom flyktingservice där en 

stor del av de introduktionsersättningar som inkommit hör till socialförvaltningen 

och kommer att överföras dit. En del projekt som ligger under kommunstyrelsen har 

också senarelagts. Detta sammantaget gör att prognosavvikelsen för rambudgeten 

beräknas bli 3,3 mkr i överskott. 

 

Förbrukningen inom räddningstjänsten ligger på riktpunkten, men 

prognosavvikelsen ligger på 1,0 mkr i underskott vid årets slut. Anledningen till detta 

är att ett underskott hos Storstockholms brandförsvar måste täckas upp för både 2010 

och 2011. Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) var sju 

miljoner kronor vid årets början. Av dessa har 5,1 miljoner kronor tagits i anspråk till 

och med augusti 2011. Bedömningen är att återstoden av KSOF kommer att tas i 

anspråk under året. 

 

När det gäller uppföljning av målen är sex uppfyllda, tre inte uppfyllda och för 

resterande sex pågår arbete. 
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Handlingar 
1. VaSaRu 2 2011 för kommunstyrelsen 
2. KS_VaSaRu_2_2011 

 

 

Ann-Charlotte Järnström Patric Andersson 
kommundirektör  Ekonomichef  

______________________ 

Ska expedieras till: 

Handläggare 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Personalchef 

IT- och kommunikationschef 

Planeringschef 

Kanslichef 

 



STYRKORT

###
VERKSAMHETSMÅTT

Mått Mål

Utfall 

2010*

Utfall 

2009

Utfall           

2008

NKI per avd./funktion gällande ledning, konsultation och service gentemot förvaltn. och förtroendevalda

Ekonomiavdelningen 80% 87,0% 89,1%

HR-avdelningen 80% 91,7% 89,6%

Planeringsavdelningen 80% 81,1% ..

IT-avdelningen 80% 84,2% 75,2%

Växel/telefoni 80% 97,7% 95,2%

Ärende- och dokumenthantering 80% 75,6% 85,8%

Trygghet och säkerhet 80% 97,3% 95,9%

Information/kommunikation 80% 90,8% 87,9%

Vägt genomsnitt 80% 89,6% 88,0%

*Brukarenkäten genomfördes ej 2010. En ny utformning av enkäten planeras till hösten.

EKONOMISK UPPFÖLJNING (Tkr)

Mått Budget

Avvikelse 

2011

Avvikelse 

2010 Avvikelse 2009
Kommunstyrelsen 71 258 3 270 3 017 8 331

Räddningstjänst 16 257 -1 000 0 1 950

KSOF (Kommunstyrelsens oförutsedda) 1 901 0 4 050 5 543

2011
Kommunstyrelsen

VaSaRu tertial 2

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått Mål

Utfall    

2011

Utfall 

2009

Utfall               

2007

Resultat av SCB:s medborgarenkät som genomförs vartannat år

Nöjd-Region-Index 68 65 66

Nöjd-Medborgar-Index 58 55 55

Nöjd-Inflytande-Index 45 39 42

FRAMTID/UTVECKLING
Mål Uppföljning
Delprojekt inom projektet Vallentuna 2015 som pågår/startar under 2011:

-Ledarutveckling -Gemensamt kontaktcenter

-Enhetlig planeringsprocess -Ökad tillgänglighet 

-Nytt intranät -Effektivisera stödprocesser 

MEDARBETARE

Mått Mål

Utfall    

110831

Utfall 

2010

Utfall       

2009
Medarbetarenkäten, andel positiva svar**

Genomsnitt totalt 90% 84% 82%

Kommunen som arbetsgivare 91% 87%

Sjukfrånvaro 5,0% 5,8% 5,2% 3,5%

Könsfördelning, andel män 50% 46% 43% 38%

**Medarbetarenkäten kommer inte att genomföras under 2011.



DRIFTSEKONOMI

Riktpunkt
67%

Verksamhetsblock

Budget Bokfört 

t.o.m. 

augusti

% Prognos Prognos-

avvikelse 

mot 

budget

 Bokslut Bokfört 

t.o.m. 

augusti

TOTALT, TKR   (Netto) * 71 258 42 808 60% 67 988 3 270 60 892 37 777

Politisk verksamhet K 9 148 5 856 64% 8 998 150 8 360 5 070
I 0 0 .. 0 0 -328 -291
N 9 148 5 856 64% 8 998 150 8 032 4 779

Infrastruktur, skydd m.m. K 7 092 4 452 63% 7 421 -329 6 785 4 240
I -1 265 -656 52% -1 265 0 -1 507 -1 018
N 5 827 3 796 65% 6 156 -329 5 278 3 221

Flyktingservice K 3 588 1 936 54% 2 900 688 4 605 3 161
I -3 388 -4 249 125% -5 349 1 961 -4 885 -3 212
N 200 -2 313 -1157% -2 449 2 649 -280 -50

Arbetsmarknadsåtgärder K 7 932 4 960 63% 7 932 0 7 292 4 804
I -4 846 -2 925 60% -4 846 0 -4 596 -2 390
N 3 086 2 035 66% 3 086 0 2 696 2 414

Kommungemensam verksamhet

Bostadsexploatering K 0 0 .. 0 0 339 0
I 0 0 .. 0 0 0 0
N 0 0 .. 0 0 339 0

IKT-avdelning K 35 913 19 194 53% 35 913 0 31 709 18 481
I -14 018 -4 849 35% -14 018 0 -13 256 -7 687
N 21 895 14 345 66% 21 895 0 18 453 10 794

HR-avdelning K 9 913 6 107 62% 9 913 0 8 971 5 524
I 0 -3 .. 0 0 0 0
N 9 913 6 104 62% 9 913 0 8 971 5 524

Ekonomiavdelning K 7 273 4 934 68% 7 073 200 6 701 4 601
I -160 -121 76% -160 0 -298 -186
N 7 113 4 813 68% 6 913 200 6 403 4 415

Kommunstyrelsens kansli K 2 595 1 582 61% 2 595 0 1 520 1 311
I 0 0 .. 0 0 0 0
N 2 595 1 582 61% 2 595 0 1 520 1 311

Övrig kommungemensam verksamhet K 11 481 6 590 57% 10 881 600 9 480 5 369
I 0 0 .. 0 0 0 0
N 11 481 6 590 57% 10 881 600 9 480 5 369

Räddningstjänst N 16 257 10 838 67% 17 257 -1 000 16 365 10 910
KSOF N 1 901 0 0% 1 901 0 0 8

* K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad

2011 2010



  AVVIKELSEANALYS 

Kommunstyrelsen exklusive räddningstjänst och KSOF  

Efter åtta månader har 60 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre än riktpunkten på 67 
procent. Eftersläpningen kan framförallt härledas till ett antal projekt som legat stilla under 
sommaren, men som nu kommer igång under hösten. 

Politisk verksamhet: Inställda sammanträden med fullmäktige gör att budget för kommunfullmäktige 
prognostiseras med 150 000 kr i överskott, inklusive det nyinrättade planutskottet. 

Infrastruktur, skydd m.m.: Under året har nya politiska uppdrag tillkommit t ex aktualisering av 
strukturplan för centrala Vallentuna, parkeringsutredning och trafikstrategi. Uppdragen är inte 
finansierade i årets budget därför prognostiseras ett underskott med 450 tkr. Detta vägs delvis upp av 
lägre personalkostnad än beräknat. (I bokföringen t o m augusti finns dessutom en post på 120 tkr som 
ska flyttas till kommungemensam verksamhet). Utfallet för Marknad och Näringsliv beräknas bli enligt 
budget. 

Flyktingservice: För budgetåret 2011 kommer det att ske stora förändringar gällande både intäkter 
och kostnader. I och med den nya lagen som trädde i kraft den 1 december 2010 är det 
Arbetsförmedlingen som har ansvaret för nyanlända flyktingar. Huvuddelen av de pengar som tidigare 
kom till kommunen går nu direkt till Arbetsförmedlingen. En del av kommunens schablonersättning 
överförs till socialförvaltningen som ett stöd för icke arbetsföra. Det höga utfallet på intäktssidan till 
och med augusti, 125 procent av budget, förklaras främst med att här ingår ersättningar som ska 
överföras till försörjningsstöd inom socialförvaltningen. Den lagda budgeten för 
introduktionsersättning gäller den gamla gruppen av nyanlända som fortsatt handläggs av AME. 
Prognosen för året är mycket osäker med anledning av den nya lagen. I det beräknade överskottet 
finns besparing av kostnader i lön och PO-tillägg på grund av dödsfall av integrationssamordnare, 
samt köp av huvudverksamhet från kommuner (se ovan) samt utträde ur "Samverk Nordost" 
(Budgeterat 200 tkr, utfall 32 tkr.) 

Arbetsmarknadsåtgärder: Kostnaderna är lägre än budget beroende på minskat antal anställda 
(uppsagda) men nyanställningar på 4 personer är genomförda fr.o.m. 2011-09-01, vilket gör att 
överskottet kommer att användas de sista månaderna på året.  Intäkterna är också lägre än budget och 
det beror på minskat antal deltagare i huset, mindre arbetsuppdrag för servicelagen under sommaren, 
samt minskat anställningsstöd på grund av mindre personalgrupp. Nu under de sista månaderna på 
året kommer arbetsuppdragen och anställningsstödet att öka på grund av nyanställningar. 

IKT-avdelningen: Utfallet är i nivå med riktpunkten och noll i prognosavvikelse förutspås. Släpar med 
kostnader relaterat till två projekt; Intranät och systemkartläggning. Kommer att landa på budget 
totalt över året. Släpar med intäkter relaterat till telefoni, på grund av att lösning för snabb intern 
vidaredebitering inte är på plats. Räknar med att komma ikapp under året. 

HR-avdelningen: Ingen prognosavvikelse förutspås. Kostnader för konsultinsatser, systemutveckling 
och kompetenskartläggning kommer att öka under hösten. 

Ekonomiavdelningen: Lönekostnaderna är lägre än budgeterat beroende på period med vakanser. 

 Kommunstyrelsens kansli: Prognosen är att budgeten kommer att förbrukas på grund av kursavgifter 
och kostnader relaterade till den nya kansli och nämndsadministrationen. 

Övrig kommungemensam verksamhet        

Utfallet ligger något under budget. I höst startar flera delprojekt inom projektet Vallentuna 2015, 
däribland kontaktcenter och ny styrmodell, dock kommer inte hela projektbudgeten att tas i anspråk 
vilket ger ett överskott på 400 tkr. Den förändrade kansli och nämndsadministrationen ger en direkt 
effektivisering om 600 tkr på helåret fr.o.m. september 2011. Resurser kommer att omfördelas från 
nämnderna till kommunstyrelsen enligt beslut i KF. Målsättningen är att under 2012 fullfölja 



  AVVIKELSEANALYS 

intentionerna i beslutet om gemensamt kansli och nämndsadministration. Det innebär ökad kvalité 
och kompetens samt ytterligare 700 tkr i minskade kostnader. 

Den grovt uppskattade ekonomiska vinsten som framfördes i underlaget för gemensamt kansli och 
nämndsadministration var 1,8 mnkr. När uppskattningen av de ekonomiska vinsterna gjordes för ett 
gemensamt kansli var det inte bestämt att överförmyndarnämndens kansli skulle flyttas till Täby. I 
överförmyndarnämndens kansli ingår två tjänster om vardera 100 procent. Dessa består av en 
nämndsekreterare och en administratör.  

För att effektivisera kommunstyrelsens kansli och hitta synergier med Överförmyndarnämndens 
kansli skulle denna administratör användas på ett bättre sätt för att bistå båda kanslierna med 
administration, inte bara nämndsekreteraren för överförmyndarnämnden. På detta sätt skulle 
bemanningen av ett gemensamt kansli blivit mer kostnadseffektiv med 0,5 tjänst. Detta beräknades till 
en besparing på 250 000 kr.  

När det sedan föreslogs att Överförmyndarnämndens kansli skulle flyttas till Täby antogs denna 
kostnadseffektivitet bestå så att en sådan övergång till ett gemensamt kansli i Täby skulle bli billigare 
för Vallentuna kommun. Detta verkar dock inte uppfyllas då konsultrapporten .” Samverkan inom 
överförmyndarverksamheten inom Norrtälje, Täby, Vallentuna och Österåker” snarare 
pekar på ökade initiala kostnader och att ingen besparing eller kostnadseffektivitet sker på kort eller 
medellång sikt. 

Räddningstjänst Utfallet ligger på riktpunkten till och med augusti månad men Storstockholms 
brandförsvar har haft ett underskott under 2010 och 2011 där Vallentunas andel ligger på 1,0 Mnkr. 
Hela underskottet för 2010 och 2011 kommer att belasta Vallentuna under 2011. 

KSOF Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter var vid årets början 7 mnkr. Av dessa har 5,1 
mnkr tagits i anspråk till och med 1108. Bedömningen är att återstoden av KSOF kommer att tas i 
anspråk under året. 

 



INVESTERINGAR

Investeringsprojekt

Budget Bokfört 

t.o.m. aug

Prognos Avvikelse 

mot 

budget

TOTALT, TKR Netto 6 400 1 537 3 100 3 300

IT-utrustning Netto 3 000 1 537 3 000 0

Tekniska åtgärder för säker ledning Netto 1 700 0 100 1 600

Turism/Besök Netto 700 0 0 700

Nytt lönesystem Netto 1 000 0 0 1 000

KSOF Netto 2 000 0 0 2 000

2011

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE

IT-utrustning

Inom IT pågår ett utvecklingsprojekt som syftar till att göra nätverket både stabilare och 

snabbare. Dessutom byggs det trådlösa nätet ut i stor omfattning. Under 2010 har 

nätverksutveckling fas 1 genomförts medan fas 2 genomförs 2011. september  - december  

kommer  resten av utrymmet att tas i anspråk.

Tekniska åtgärder för säker ledning

Det är osäkert om arbetena med reservkraftanläggning m.m. till kommunalhuset kan 

påbörjas under året. Skälen är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för 

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE

IT-utrustning

Inom IT pågår ett utvecklingsprojekt som syftar till att göra nätverket både stabilare och 

snabbare. Dessutom byggs det trådlösa nätet ut i stor omfattning. Under 2010 har 

nätverksutveckling fas 1 genomförts medan fas 2 genomförs 2011. september  - december  

kommer  resten av utrymmet att tas i anspråk.

Tekniska åtgärder för säker ledning

Det är osäkert om arbetena med reservkraftanläggning m.m. till kommunalhuset kan 

påbörjas under året. Skälen är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för 

det första ännu inte kommit med något slutligt förslag till åtgärdspaket och för det andra 

låtit meddela att alla medel som MSB förfogar över under 2011, för att ge 50-procentigt 

statsbidrag till den här typen av åtgärder, redan  är förbrukade. Vallentuna skulle därför 

komma ifråga för sådant bidrag tidigast under 2012. Statsbidraget är en förutsättning för att 

åtgärderna ska kunna genomföras. Om MSB:s åtgärdsförslag kommer inom den närmaste 

tiden kan det dock inte uteslutas att arbetena kan påbörjas under andra halvan av 2011 och 

att delar av investeringsmedlen då förbrukas.  Outnyttjade medel 2011 bör flyttas över till 

investeringsbudgeten 2012.

Turism/Besök

Totalt finns 1,3 miljoner kronor avsatta under 2011-2012. Planerade åtgärder för i år är en ny 

brygga och en stuga för kioskcafé vid Vallentunasjön samt en angöringsplats för bussar vid  

Arkils tingstad. Bryggan, av mindre storlek, är på plats och finansierad över driftsbudgeten. 

Caféstugan fick inte dispens att byggas med hänsyn till naturreservatsföreskrifterna. I stället 

planeras funktionen finnas året om i Kvarnbadets lokaler fr o m hösten 2011. Inga 

investeringsmedel tas i anspråk. Bebyggelsetvecklingen  i Arkils Tingstad sker inte år 2011 

utan senare, åtgärder behöver synkas med andra projekt  därav avvikelsen.

Nytt lönesystem

Efter en förstudie av personaladministrativa system har belslut fattats att inte upphandla ett 

nytt lönesystem och därmed kommer inte budgeten nyttjas .

KSOF

Av KSOF:s investeringsbudget förväntas inga medel  behöva tas i anspråk.



PERSONALREDOVISNING

Personal Mål 2011-08-31 2010-12-31 2009-12-31

Antal anställda 72 70 64

Antal årsarbetare 68,3 66,1 60,5

Medelålder (år) 45,6 46,6 47,3

Medellön (tkr) 31,6 30,7 29,5

Medianlön (tkr) 28,6 28,1 27,3

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Tertial 2 2011 Helår 2010 Helår 2009

Andel sjukdagar som avser de som är

sjuka 60 dagar eller mer 41,4% 46,9% 27,1%

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 6,9% 6,3% 4,3%

Kvinnor 4,8% 4,1% 3,0%

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 2,0% 1,4% 2,1%

30 - 49 år 4,8% 5,8% 3,1%

50 år och äldre 8,1% 5,0% 4,0%

Samtliga 5% 5,8% 5,2% 3,5%

Personalomsättning % Tertial 2 2011 Helår 2010 Helår 2009

Totalt 9,7% 9,0% 15,5%

Jämställdhet och mångfald 2011-08-31 2010-12-31 2009-12-31

Antal anställda, andel män 50% 46% 43% 38%

Föräldraledighet, andel män 50% 44% 43%

Vård av barn, andel män 50% 8% 25%

Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till: 2010* 2009 2008

Ledarskap 81% 74% 80%

Arbetstillfredsställelse 92% 91% 89%

Kompetensutveckling 81% 82% 81%

Delaktighet 87% 86% 79%

Effektivitet 81% 79% 74%

Kundorientering 84% 88% 81%

Arbetsmiljö 78% 75% 85%

Jämställdhet och mångfald 75% 69% 71%

Medarbetarindex (andel positiva svar) 84% 82% 82%

Kommunen som arbetsgivare, en fråga 91% 87% 90%

*Medarbetarenkäten kommer inte att genomföras under 2011.



Vallentuna kommun Måluppfyllelse 2011

Strategiskt område Typ av mål Målformulering Ansvarig nämnd . Planerade åtgärder

Tillväxt och utveckling

Kommungemensamt 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.

KS/planeringschef

Uppfyllt

Befolkningsutvecklingen 2011 följer 

befolkningsprognosen (2,1%). 2010 var tillväxten 

2,6% (högst i Sverige). Befolkningstillväxten från 

2006 till 2010 har i genomsitt varit 1,9% per år. 

Tillväxt och utveckling

Kommungemensamt 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

KS/planeringschef

Arbete pågår

Arbete pågår med strukturplan för Karby/Brottby 

(klart 2012), södra Vallentuna (klart 2012)och 

Grönplan (klart 2012).

Fördjupad översiktsplan 

(FÖP) Gillinge och 

strukturplan Lindholmen 

påbörjas tidigast 2012. 

Tillväxt och utveckling

Kommungemensamt 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.

KS/planeringschef

Uppfyllt

Fortsatt god tendens tack vare nyföretagandet 

och företag som kommit hit som en följd av den 

höga befolkningsinflyttningen. I dagsläget ca 8000 

arbetstillfällen

Tillväxt och utveckling

Kommungemensamt 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.

KS/ekonomichef

Uppfyllt

Det genomsnittliga resultatet för 2009-2013 

berkäknas bli 2,3 procent.

Tillväxt och utveckling

Kommungemensamt Företagarna som är verksamma i Vallentuna ska vara 

nöjda med kommunens service. Nöjd-Kund-Index (NKI) 

enligt Stockholm Business Alliance (SBA) undersökning 

ska uppgå till minst 75.

KS/näringslivschef

Ej uppfyllt

NKI-mätningen 2011 visade att Vallentuna sjunkit 

till 58 (2009 var resultatet 64) Det är främst inom 

bygglov och miljöfrågor som det skett en nedgång

Handlingsplan ska tas 

fram och utbildning är 

inplanerad

Tillväxt och utveckling

Kommungemensamt Kommunen ska ha en stark långsiktig 

betalningsförmåga och så långt som möjligt 

självfinansiera planerade investeringar. Soliditeten ska 

därför överstiga 50 procent.

KS/ekonomichef

Uppfyllt

Soliditeten per den 30 aug var 65 procent.

Tillväxt och utveckling

Kommungemensamt 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.

KS/kommundirektör

Arbete pågår

Resultat av SCB mätning kommer i december.

Tillväxt och utveckling

Kommungemensamt Kommunens invånare ska uppleva kommunens 

verksamheter som ända-målsenliga. Nöjd-Medborgar-

Index (NMI) enligt SCB:s medborgarundersökning ska 

uppgå till minst 58.

KS/kommundirektör

Arbete pågår

Resultat av SCB mätning kommer i december.

Måluppfyllelse



Vallentuna kommun Måluppfyllelse 2011

Strategiskt område Typ av mål Målformulering Ansvarig nämnd . Planerade åtgärderMåluppfyllelse

Tillväxt och utveckling

Kommungemensamt Kommunens invånare ska uppleva att de har stort 

inflytande över de kommunala besluten. Nöjd-

Inflytande-Index (NII) enligt SCB:s 

medborgarundersökning ska uppgå till minst 45.

KS/kommundirektör

Arbete pågår

Resultat av SCB mätning kommer i december.

Tillväxt och utveckling

Kommungemensamt Andelen kunskapsföretag av företagen i kommunen ska 

uppgå till minst 30 procent vid mandatperiodens slut.

KS/planeringschef

Arbete pågår

Antalet kunskapsföretag ökar men det gör också 

andra företag, andelen kunskapsföretag är 24%

Frågan är aktuell inom 

samarbetet med 

nordostkommunerna

Den trygga kommunen

Kommungemensamt 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.

KS/IKT-chef

Uppfyllt

Kommer att uppnås under perioden (2011).  

Redovisning i KSAU oktober - november.

Sammanställning av 

redan gjorda 

tillgänglighetsuppföljning 

och redan framtaget 

förslag till handlingsplan.

Välskött kommun med 

engagerade 

medarbetare

Kommungemensamt Andel positiva svar i medarbetarenkäten för 

kommunen som helhet ska minst uppgå till 90 procent.

KS/personalchef

Ej uppfyllt

Medarbetarenkät kommer ej att genomföras 

under 2011.

Välskött kommun med 

engagerade 

medarbetare

Kommungemensamt Sjukfrånvaron i kommunen som helhet ska vara högst 5 

procent.

KS/personalchef

Ej uppfyllt

Sjukfrånvaron jan-aug 2011 är 5,1%. För helår 

2010 var siffran 5,7 % för kommunen totalt. 

Fortsatt arbete med 

förebyggande åtgärder 

och rehabilitering.

Välskött kommun med 

engagerade 

medarbetare

Kommungemensamt Vi ska åstadkomma en jämnare könsfördelning av 

antalet anställda i kommunens verksamheter.

KS/personalchef

Arbete pågår

31/8: 81% kvinnor, 19% män. Ingen förändring 

under tertial 2.

I rekryteringsarbetet 

fortsatt arbete med att 

försöka locka sökande 

från det 

underrepresenterade 

könet.

Välskött kommun med 

engagerade 

medarbetare

Kommungemensamt Alla kommunens verksamheter ska arbeta enligt Iip-

standard och klara omcertifiering. 

KS/personalchef

Uppfyllt

Alla kommunens verksamheter arbetar enligt IiP-

standard.
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Kommunstyrelsen 2011-10-27  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 150 

Vasaru 2, 2011 - samtliga nämnder (KS 2011.234) 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner nämndernas VaSaRU avseende andra tertialet 2011 och överlämnar dem 

till kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Dan Thelin (MP) yrkar att det i Vasaru- rapporten även ska framgå om det är löneskillnader mellan 

könen.  

Lars-Bertil Ohlsson (KD) yrkar avslag till Dan Thelins förslag med motiveringen att det räcker med 

den årliga redovisning som görs i lönekartläggningen varje år.  

Proposition 

Ordförande ställer liggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifallit liggande 

förslag. 

Proposition 

Ordförande ställer Dan Thelins tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat att 

avslå Dan Thelins tilläggsyrkande.  

 

Ärendet i korthet 

Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt 

för respektive nämnd. Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet 

under året. Under 2011 ska nämnderna,enligt anvisningarna,lämna VaSaRu vid tre tillfällen;april, 

augusti och december. Samtliga nämnders rapporter bifogas. I delårsrapporten per augusti 

presenteras en analys av nämndernas ekonomiska läge, prognos samt måluppfyllelse. I den rapporten 

görs även en samlad prognos för kommunens ekonomi för helåret 2011.  

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 137 

Handlingar 

1. Vasaru 2,2011,samtliga nämnder 
2. VaSaRu alla nämnder tertial 2,2011 
3. Måluppfyllelse allanämnder tertial 2,2011  
4. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §137 

Expedieras till 

Akten 

ÖN 

SBN 

MTM 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 137 

Vasaru 2, 2011 - samtliga nämnder (KS 2011.234) 

Beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen och föreslår kommunstyrelsen att godkänna prognosen och 

överlämna den till fullmäktige. 

Ärendet i korthet 

Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt 

för respektive nämnd. Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet 

under året. Under 2011 ska nämnderna,enligt anvisningarna,lämna VaSaRu vid tre tillfällen;april, 

augusti och december. Samtliga nämnders rapporter bifogas. I delårsrapporten per augusti 

presenteras en analys av nämndernas ekonomiska läge, prognos samt måluppfyllelse. I den rapporten 

görs även en samlad prognos för kommunens ekonomi för helåret 2011.  

Expedieras till 

Akten 

ÖN 

SBN 

MTM 

KN 

FN 

BUN 

UN 

SN 
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CONTROLLER   

    

KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE   KOMMUNSTYRELSEN OCH KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  

TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA   

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88  

KOMMUN@VALLENTUNA.SE  

  

WWW.VALLENTUNA.SE  

 

Tjänsteskrivelse 

Vasaru 2,2011,samtliga nämnder 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner nämndernas VaSaRU avseende andra tertialet 2011 och 

överlämnar dem till kommunfullmäktige. 

Ärendet i korthet 

Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för 

kommunen samt för respektive nämnd. 

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under 

året. 

Under 2011 ska nämnderna,enligt anvisningarna,lämna VaSaRu vid tre tillfällen;april, 

augusti och december. Samtliga nämnders rapporter bifogas. 

I delårsrapporten per augusti presenteras en analys av nämndernas ekonomiska läge, 

prognos samt måluppfyllelse. I den rapporten görs även en samlad prognos för 

kommunens ekonomi för helåret 2011. 

 

 

Bakgrund 

Samtliga nämnder har antagit eller kommer att anta sin VaSaRu för andra tertialet 

2011. Då vissa nämnder inte tagit sin rapport kan det bli ändringar i materialet. 

Kommunledningskontorets kommentarer 

Kommunledningskontoret har gått igenom samtliga VaSaRu och kan konstatera att 

de håller en god kvalitet. 

Handlingar 
1. Vasaru 2,2011,samtliga nämnder 
2. VaSaRu alla nämnder tertial 2,2011 
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3. Måluppfyllelse allanämnder tertial 2,2011  

 

 

Ann-Charlotte Järnström Patric Andersson 
kommundirektör  Ekonomichef  

______________________ 

Ska expedieras till: 

Akten 

ÖN 

SBN 

MTM 

KN 

FN 

BUN 

UN 

SNSN 

 



VERKSAMHETSMÅTT

Mått Mål

Utfall 

2011

Utfall 

2010

Utfall 

2009

Utfall 

2008
Riket 

2010

Förort 

2010
Resultat

Läskunnighet åk 2 100% 85% 84% 85% 83%
Godkänt Nationella Prov åk 3 Ma 100% 81% 71% 62%
Godkänt Nationella Prov åk 3 Sv 100% 75% 78% 76%
Godkänt Nationella Prov åk 5 100% - 84% 88% 84%
Meritvärde åk 9 207 prel. 203 209 220 209 209 216
Gymnasiebehörighet åk 9 100% 93% 93% 91% 88% 91%
Gy-behörighet åk 9 något högskoleförberedande progr. prel. 88%
Gy-behörighet åk 9 yrkesförberedande progr. prel. 90%
Godkänt totalt åk 9 79% prel. 78% 78% 84% 77% 77% 80%

Personaltäthet

Förskola kommunal+enskild (antal barn/årsarb.) 5,8 5,5 5,8 5,4 5,5
Skola (antal lärare/100 elever) 8,2 7,8 7,6 8,3 7,7

Behörighet/andel högskoleutbildade

Förskollärare i förskolan (kommunal+enskild) 37% 32% 38% 54% 44%
Behöriga lärare 80% 84% 85% 88% 84%
Pedagogisk högskoleutb. fritidshem 26% 26% 30% 58% 43%

2011
Barn- och ungdomsnämnden

VaSaRu Tertial 2

Pedagogisk högskoleutb. fritidshem 26% 26% 30% 58% 43%

EKONOMISK UPPFÖLJNING  (Tkr) Sparande Prognos

Mått

i eget 

kapital

Budget      

2011               

Avvikelse  

2011

Avvikelse  

2010

Avvikelse 

2009

Avvikelse 

2008

Avvike

lse 
Barn- och ungdomsnämnden fast ram 4317 72 677 3 000 2 777 1 036 2 604 2 844
BUN Resultatenheter 6193 -3 951 1 636 1 730 319 -7 379
Skolpeng + vårdnadsbidrag 512 497 -6 081 990 6 369 3 874 -7 938

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått Mål

Utfall 

2011

Utfall 

2010

Utfall 

2009

Utfall           

2008
Enkät till elever och vårdnadshavare

Elever i åk 5 och åk 8 som är nöjda med verksamheten 82%
Barn i åk 2 som trivs på fritidshemmet 81% 81% 79% 82%
Vårdnadshavare förskola som är nöjda med verksamheten 87% 86%
Vårdnadshavare grundskola som är nöjda med verksamheten 78% 81%
Vårdnadshavare förskoleklass och åk 2 nöjda med fritidshem 69%

FRAMTID/UTVECKLING

Mål Mål

Utfall 

2011

Utfall 

2010

Utfall 

2009

Utfall           

2008
Kompetensutveckling medarbetarenkät 83% 81% 78%
Andel förskollärare <40 år (ny mätmetod 2010) 30% 25% 23%
Andel lärare <40 år (ny mätmetod 2010) 40% 33% 35%
Planerade nya förskoleplatser inom 3 år Enligt befolkningsprognosen

MEDARBETARE

Mått Mål

Utfall 

2011

Utfall 

2010

Utfall 

2009

Utfall           

2008
Medarbetarenkäten, andel positiva svar Öka årligen 85% 83% 84%
Sjukfrånvaro < 5% 6,0% 6,3% 8,0%Sjukfrånvaro < 5% 6,0% 6,3% 8,0%
Könsfördelning, andel män 13,5% 14,4% 14,0%

Definitioner av de olika mätområdena finns i bilaga till VaSaRu-rapportern



Uppföljning av ekonomi Barn- och ungdomsnämnden fast budgetram
Driftsbudget

Verksamhetsblock
Ingående 

värde 2011 2011 2011 2 011
Prognos 

2011 2010 2010

*

Sparande i 

eget kapital
Budget Bokfört 

110831

% Prognos Avvikelse 

mot budget
Budget Bokfört 

100831

%

K 127 236 81 460 124 236 0 120 619 78 701 65%
I -54 559 -37 666 -54 559 0 -50 673 -36 982 73%

TOTALT N

*
4 317 72 677 43 795 60% 69 677 3 000 69 946 41 719 60%

Övergripande kommunalt K 10 144 6 105 60% 9 144 10 312 5 161
BUN, förvaltningsledning, I -231 0 -25
kvalitet N 1 722 10 144 5 874 58% 9 144 1 000 10 312 5 136 50%

Övergripande kommunalt K 9 847 4 478 45% 7 847 9 752 6 308
Skolskjuts, I 0 0
peng + avgiftsadm. N 9 847 4 478 45% 7 847 2 000 9 752 6 308 65%

Strukturbidrag K 23 198 15 478 67% 23 198 22 915 15 269
I 0 -48 0 -47
N 23 198 15 429 67% 23 198 0 22 915 15 222 66%

Statsbidrag K 0 0
I -17 142 -11 428 67% -17 142 -16 763 -11 157
N -17 142 -11 428 67% -17 142 0 -16 763 -11 157 67%

Föräldraavgifter K 0 44 0 72
I -33 920 -22 601 67% -33 920 -33 910 -22 652I -33 920 -22 601 67% -33 920 -33 910 -22 652
N -33 920 -22 556 66% -33 920 0 -33 910 -22 581 67%

Resurscentrum K 19 520 12 913 66% 19 520 18 378 11 970
exkl tilläggspeng I -1 932 -2 266 -1 932 -2 387

N 2 595 17 588 10 647 61% 17 588 0 18 378 9 583 52%

Tilläggspeng K ingår ovan 64 527 42 444 66% 64 527 59 262 39 922
I -1 565 -1 092 -1 565 -715
N 62 962 41 352 66% 62 962 0 59 262 39 207 66%
N

* K=Kostnad   I=Intäkt   N=Nettokostnad 

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE

Budgetramen för barn- och ungdomsnämnden uppgår till 72,7 mnkr för år 2011. Utfallet efter två tertialer visar 
en förbrukning på 60 %. Prognosen för övergripande kommunalt visar ett överskott till följd av fler vakanta 
tjänster, försenad återbetalning av kostnader för avtal med SL samt att lärarlyftet inte kommer att utnyttjas till 
fullo p.g.a. avhopp.  

Prognosen för övriga delar är att kostnaderna ryms inom budgetramen. Ett osäkert område är dock 
tilläggspengen. Kostnaderna för tilläggspengen ökar till följd av fler elever. Utfallet under 2010 slutade på  totalt 
60,2 mnkr. Budgeten 2011  innehåller knappt 63 mnkr (inklusive 2 mnkr budgeterade för elevökning  för 
höstterminen 2011).  Under 2010 skedde en ökning av antalet barn i förhållande till befolkningsprognosen och 
detta påverkar även kostnaderna för tilläggspeng. Om elevökningen fortsätter och antalet barn med omfattande 
behov av särskilt stöd ökar finns det en risk för att budgetramen för tilläggspeng inte kommer att räcka under 
2011.  



Uppföljning av ekonomi Barn- och ungdomsnämnden resultatenheter
Driftsbudget

Verksamhetsblock
Ingående 

värde 2011 2011 2011

Prognos 

2011 2010 2010
Sparande i 

eget kapital
Budget Bokfört 

110831

% Avvikelse 

mot 

budget

 Budget Bokfört 

100831

%

K 544 623 342 068 63% 531 631 338 427
I -544 623 -343 552 63% -525 300 340 779

TOTALT N* 6 193 0 -1 484 -3 951 6 331 2 352
650 K 95 397 39 984 42% 95 407 54 484 57%
Lokaler I -95 397 -39 127 41% -95 407 52 180 -55%

N ** 0 857 -857 0 -2 304

636 K 34 349 20 875 61% 32 721 20 344 62%
Kostchef I -34 349 -22 219 65% -32 721 21 531 -66%

N 1595 0 -1 344 500 0 1 187

639 K 54 336 36 727 68% 55 998 37 901 68%
Bällstabergsskolan I -54 336 -35 980 66% -55 798 37 816 -68%

N -3528 0 747 -750 200 -85

640 K 44 348 30 216 68% 43 115 28 562 66%
Ekebyskolan I -44 348 -30 118 68% -42 695 28 844 -68%

N 653 0 98 -300 420 282

641 K 22 531 15 241 68% 23 566 14 672 62%
Gustav Vasa skolan I -22 531 -14 918 66% -22 640 15 102 -67%

N 1275 0 322 -900 926 430

642 K 34 328 22 341 65% 34 438 22 048 64%
Hammarbacksskolan I -34 328 -22 980 67% -33 500 22 435 -67%Hammarbacksskolan I -34 328 -22 980 67% -33 500 22 435 -67%

N 532 0 -639 400 938 386

643 K 23 443 16 354 70% 23 193 15 252 66%
Hjälmstaskolan I -23 443 -16 042 68% -22 944 15 593 -68%

N 297 0 312 -800 249 341

644 K 40 473 27 695 68% 40 108 27 332 68%
Karbyskolan I -40 473 -27 429 68% -39 982 27 467 -69%

N 108 0 266 -300 126 135

645 K 29 311 19 305 66% 26 800 16 892 63%
Karlbergsskolan I -29 311 -19 783 67% -25 860 17 747 -69%

N 1286 0 -478 300 940 854

646 K 14 382 9 972 69% 13 076 8 888 68%
Kårstaskolan I -14 382 -9 839 68% -12 852 9 174 -71%

N 358 0 132 -400 224 286

647 K 42 695 27 671 65% 38 696 24 462 63%
Lovisedalsskolan I -42 695 -28 085 66% -38 052 24 961 -66%

N 1244 0 -414 -644 644 499

648 K 52 870 34 244 65% 49 640 32 465 65%
Ormstaskolan I -52 870 -34 859 66% -48 676 32 568 -67%

N 506 0 -615 300 964 103

649 K 50 723 36 450 72% 50 020 32 745 65%
RC skolverksamheter I -50 723 -34 911 69% -49 320 32 256 -65%

N 2094 0 1 538 -1 500 700 -489

634 BUF-kontor K 5 437 4 994 92% 4 853 2 380 49%
pengfinansierat I -5 437 -7 260 134% -4 853 3 106 -64%

N -227 0 -2 266 1 000 0 726

* K=Kostnad   I=Intäkt   N=Netto 



KOMMENTARER TILL AVVIKELSE RESULTATENHETER

Resultatenheterna  har reviderat sina prognoser utifrån de nya förutsättningarna för hösten 2011 med 
nya krav utifrån skollagen, ny hyresmodell med annan hyresfördelning och delvis ändrade 
skolpengsbelopp där pengen till förskola och familjedaghem ej är indexuppräknad.  I förutsättningarna 
ingår också förändringar av elevantal med färre äldre elever.  Skolorna har fler elever i behov av särskilt 
stöd och måste ge detta stöd utifrån åtgärdsplaner enligt nya skollagen, men budgetramen för 
tilläggspeng har inte givit utrymme för full ekonomisk kompensation till skolorna. 

Flera skolor redovisar nu underskott. Prognoserna är mycket osäkra eftersom terminen börjar i slutet av 
augusti och det går därför inte att använda utfallet för augusti för att göra en  prognos för genomsnittliga 
månadskostnader under läsåret 11/12.  Det är svårt att överblicka den totala effekten för höstterminen 
då förändringarna är flera och omfattande. 

De skolor som redovisar underskott till följd av de nya förutsättningarna är Bällstabergsskolan, 
Ekebyskolan, Gustav Vasaskolan, Hjälmstaskolan, Karbyskolan, Kårstaskolan och Resurscentrums 
skolenheter.  
De skolor som främst får underskott till följd av den nya hyresmodellen är Ekebyskolan, Hjälmstaskolan 
och Kårstaskolan och de kommer därför att behöva utnyttja hela eller delar av sina tidigare överskott. 

Lovisedalsskolans byggs om under 2010-2011. Lovisedalsskolan har på grund av ombyggnationen inte 
kunnat nyttja sitt sparande i eget kapital under 2010  utan behöver vänta med inköpen  till hösten 2011 
då det finns nya lokaler som ska utrustas. Nyttjandet av sparande i eget kapital (644 tkr för 2010) 
behöver därför skjutas över till 2011 och därmed visar prognosen -644 tkr som således täcks av tidigare 
års överskott. 

Ansvar 650 Lokaler hade ett ingående värde 2010 med en skuld i eget kapital på 0,9 mnkr till följd av den 
gamla hyresmodellen. Kommunfullmäktige har den 13 juni 2011 beslutat: "Kommunfullmäktige skriver 
av lokalansvarets skuld på 0,9 miljoner kronor från tidigare år inom barn- och ungdomsnämndens andel 
av eget kaptal." I bokslutet för 2010 redovisade lokalansvaret också ett underskott till följd av den gamla 
hyresmodellen. Underskottet uppgick till 2,8 mnkr och detta har avskrivits av kommunfullmäktige i 
beslutet om resultatöverföring från 2010 års bokslut. Därmed är tidigare års underskott avskrivna. Årets 
underskott uppgår till 857 tkr. Den nya hyresmodellen införs 1 juli, eventuella slutjusteringar utifrån den 
gamla hyresmodellen genomförs under höstterminen och vid bokslut 2011 kan barn- och 
ungdomsnämndens lokalansvar avvecklas.  

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE RESULTATENHETER

Resultatenheterna  har reviderat sina prognoser utifrån de nya förutsättningarna för hösten 2011 med 
nya krav utifrån skollagen, ny hyresmodell med annan hyresfördelning och delvis ändrade 
skolpengsbelopp där pengen till förskola och familjedaghem ej är indexuppräknad.  I förutsättningarna 
ingår också förändringar av elevantal med färre äldre elever.  Skolorna har fler elever i behov av särskilt 
stöd och måste ge detta stöd utifrån åtgärdsplaner enligt nya skollagen, men budgetramen för 
tilläggspeng har inte givit utrymme för full ekonomisk kompensation till skolorna. 

Flera skolor redovisar nu underskott. Prognoserna är mycket osäkra eftersom terminen börjar i slutet av 
augusti och det går därför inte att använda utfallet för augusti för att göra en  prognos för genomsnittliga 
månadskostnader under läsåret 11/12.  Det är svårt att överblicka den totala effekten för höstterminen 
då förändringarna är flera och omfattande. 

De skolor som redovisar underskott till följd av de nya förutsättningarna är Bällstabergsskolan, 
Ekebyskolan, Gustav Vasaskolan, Hjälmstaskolan, Karbyskolan, Kårstaskolan och Resurscentrums 
skolenheter.  
De skolor som främst får underskott till följd av den nya hyresmodellen är Ekebyskolan, Hjälmstaskolan 
och Kårstaskolan och de kommer därför att behöva utnyttja hela eller delar av sina tidigare överskott. 

Lovisedalsskolans byggs om under 2010-2011. Lovisedalsskolan har på grund av ombyggnationen inte 
kunnat nyttja sitt sparande i eget kapital under 2010  utan behöver vänta med inköpen  till hösten 2011 
då det finns nya lokaler som ska utrustas. Nyttjandet av sparande i eget kapital (644 tkr för 2010) 
behöver därför skjutas över till 2011 och därmed visar prognosen -644 tkr som således täcks av tidigare 
års överskott. 

Ansvar 650 Lokaler hade ett ingående värde 2010 med en skuld i eget kapital på 0,9 mnkr till följd av den 
gamla hyresmodellen. Kommunfullmäktige har den 13 juni 2011 beslutat: "Kommunfullmäktige skriver 
av lokalansvarets skuld på 0,9 miljoner kronor från tidigare år inom barn- och ungdomsnämndens andel 
av eget kaptal." I bokslutet för 2010 redovisade lokalansvaret också ett underskott till följd av den gamla 
hyresmodellen. Underskottet uppgick till 2,8 mnkr och detta har avskrivits av kommunfullmäktige i 
beslutet om resultatöverföring från 2010 års bokslut. Därmed är tidigare års underskott avskrivna. Årets 
underskott uppgår till 857 tkr. Den nya hyresmodellen införs 1 juli, eventuella slutjusteringar utifrån den 
gamla hyresmodellen genomförs under höstterminen och vid bokslut 2011 kan barn- och 
ungdomsnämndens lokalansvar avvecklas.  



Uppföljning av ekonomi Skolpeng
Driftsbudget

Verksamhetsblock 2011 2011 2011 2011 2010 2010
Budget Bokfört 

110831

% Prognos Avvikelse 

mot 

budget

 Bokslut Bokfört 

100831

%

Skolpeng och K 356 173 342 294
vårdnadsbidrag I -10 426 -10 466
TOTALT N* 512 497 345 747 67% 518 578 -6 081 499 876 331 828 66%

Skolpeng K 355 822 341 652
I -10 426 -10 466

TOTALT N* 511 304 345 396 68% 518 028 -6 724 499 039 331 186 66%

Förskola K 195 707 138 031 197 694 132 739
I -5 901 -5 855 -5 815 -2 980
N 189 806 132 176 70% 194 755 -4 949 191 879 129 760 68%

Familjedaghem K 9 369 3 914 7 490 5 543
I -207 -124 -204 -139
N 9 162 3 790 41% 5 734 3 428 7 286 5 404 74%

Grundskola K 235 577 157 082 229 800 152 159
I -6 624 -3 975 -9 274 -6 719
N 228 953 153 107 67% 231 481 -2 528 220 526 145 441 66%

6-åringar K 28 315 18 709 25 975 16 846
I -249 -98 -246 -199
N 28 066 18 611 66% 28 599 -533 25 729 16 647 65%

Fritidshem K 56 035 38 087 54 326 34 365
I -718 -375 -707 -430
N 55 317 37 712 68% 57 460 -2 143 53 619 33 935 63%N 55 317 37 712 68% 57 460 -2 143 53 619 33 935 63%

Vårdnadsbidrag K 1 193 351 29% 1 193 837 642
I
N 1 193 351 29% 550 643 837 642 77%

* K=Kostnad   I=Intäkt   N=Nettokostnad 

Skolpeng årsbelopp/elev Skolpeng Skolpeng Elever Elever Elever Elever

VT11 HT11 budget utfall budget prognos

kr/år kr/år VT11 VT11 HT11 HT11

Förskola 1-2 107,8 107,5 761 769 621 655
Förskola 3-5 87,4 87,1 1 344 1 378 1 309 1 347
Summa förskola 2 105 2 147 1 930 2 002
Familjedaghem 1-2 96,2 96,2 36 24 37 25
Familjedaghem 3-5 83,6 83,6 68 41 68 41
Summa familjedaghem 104 65 105 66
Grundskola 1-5 52,6 54,4 2 142 2 140 2 246 2 258
Grundskola 6-9 67,7 69,7 1 660 1 688 1 581 1 611
Summa grundskola 3 802 3 828 3 827 3 869
6-åringar 55,6 57,4 482 488 510 522
Fritidshem 31,4 31,8 1 653 1 798 1 847 1 863

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE SKOLPENG

Den preliminära budgetramen för skolpeng och vårdnadsbidrag uppgår till 512,5 mnkr. I denna budgetram ingår en utökning 
med 1,2 mnkr för kostnadsreglering av införande av ny hyresmodell, enligt beslut av kommunfullmäktige den 13 juni 2011.

Prognosen  är uppdaterad med utfallet för 8 månader och prognos för 4 månader och visar ökade kostnader. Prognosen för 
hösten är osäker då slutavräkning för juli-september görs i oktober enligt nationellt regelverk. 

Budgeten för 2011 är fastställd utifrån befolkningsprognosen från vårterminen 2010.  Den nya befolkningsprognosen för 2011 
visar fler barn och elever. Prognosen visar därför en kostnadsökning. Nyttjandet av vårdnadsbidraget är däremot lågt och den 
prognosen visar överskott. 

Skolpengsbeloppen i tabellen anges i helårsbelopp.  Jämförelsen med 2010 avser bokslutet 2010 och inte budgeten 2010 
eftersom  budgetramen för skolpengen alltid är preliminär.

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE SKOLPENG

Den preliminära budgetramen för skolpeng och vårdnadsbidrag uppgår till 512,5 mnkr. I denna budgetram ingår en utökning 
med 1,2 mnkr för kostnadsreglering av införande av ny hyresmodell, enligt beslut av kommunfullmäktige den 13 juni 2011.

Prognosen  är uppdaterad med utfallet för 8 månader och prognos för 4 månader och visar ökade kostnader. Prognosen för 
hösten är osäker då slutavräkning för juli-september görs i oktober enligt nationellt regelverk. 

Budgeten för 2011 är fastställd utifrån befolkningsprognosen från vårterminen 2010.  Den nya befolkningsprognosen för 2011 
visar fler barn och elever. Prognosen visar därför en kostnadsökning. Nyttjandet av vårdnadsbidraget är däremot lågt och den 
prognosen visar överskott. 

Skolpengsbeloppen i tabellen anges i helårsbelopp.  Jämförelsen med 2010 avser bokslutet 2010 och inte budgeten 2010 
eftersom  budgetramen för skolpengen alltid är preliminär.



INVESTERINGAR

Investeringsprojekt
Budget Bokfört 

110831

% Prognos Avvikelse 

mot 

budget

TOTALT, TKR 4 000 2 245 56% 4 000 0

BUN 4 000

Karbyskolan, handikappanpassning 35 300

Ombyggnation av lokal inom Hammarbacksskolan
inför grundsärskolans inflyttning 1 850 2 600

Ormstaskolan, inredning förskoleklass 204 100

Lovisedalsskolan, inredning för åk 7-9 156 300

Lindholmens förskola, inredning och möbler 700

2011

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE INVESTERINGAR

Investeringar under 2011 omfattar totalt 4 mnkr.

Handikappanpassningen på Karbyskolan påbörjas under 2011 och beräknas fortsätta under 2012. 

Grundsärskolan ska flytta in i lokaler vid Hammarbacksskolan. Ombyggnation av lokalen har fördröjts och blivit 

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE INVESTERINGAR

Investeringar under 2011 omfattar totalt 4 mnkr.

Handikappanpassningen på Karbyskolan påbörjas under 2011 och beräknas fortsätta under 2012. 

Grundsärskolan ska flytta in i lokaler vid Hammarbacksskolan. Ombyggnation av lokalen har fördröjts och blivit 
mer omfattande p.g.a. fuktskada. Eleverna beräknas kunna flytta in under oktober. Slutfaktura för byggnationen 
har ännu ej kommit från samhällsbyggnadsförvaltningen. Inredning  och utrustning av lokalen är därmed också 
försenade. 

I kostnaden för Ormstaskolan ingår en felaktigt debiterad faktura på 143 tkr för Ormstaskolans kök. Denna ska 
finansieras inom investeringsbudgeten för ombyggnation av Ormstaskolans kök och denna finns inom 
samhällsbyggnadsnämnden (SBN).

Lovisedalsskolan byggs om och byggs ut. Kostnaderna för byggnationen finns separat budgeterade inom SBN. 
Kostnader för  lös inredning för äldre elever debiteras dock inom barn- och ungdomsnämndens årliga anslag. 

Lindholmens förskola öppnar i januari 2012. Byggnationen av Lindholmens förskola finns budgeterat inom SBN. 
Kostnader för inredning debiteras inom barn- och ungdomsnämndens årliga anslag. 



PERSONALREDOVISNING

Personal Mål 2011-08-31 2010-08-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31

Antal anställda 770 764 765 785 809
Antal årsarbetare 729 717 720 730 748
Medelålder (år) 46 46 46 47 47
Medellön (tkr) 26,2 25,4 26,0 25,4 24,4
Medianlön (tkr) 26,0 25,3 25,7 25,1 24,2

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 2011-08-31 2010-08-31 Helår 2010 Helår 2009 Helår 2008

Andel sjukdgr som avser de som är
sjuka 60 dgr eller mer 50,6% 50,9% 46,5% 53,6% 66,6%

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 3,9% 4,6% 4,9% 4,5% 3,6%
Kvinnor 5,7% 5,9% 6,3% 6,9% 8,9%

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 4,2% 3,9% 4,3% 2,8% 4,7%
30 - 49 år 4,9% 4,9% 5,2% 5,8% 8,0%
50 år och äldre 6,4% 7,0% 7,5% 8,0% 9,0%

Samtliga < 5% 5,4% 5,7% 6,0% 6,5% 8,0%

Personalomsättning % 2011-08-31 2010-04-30 Helår 2010 Helår 2009 Helår 2008

Totalt 9,4% 5,8% 11,8% 9,1% 8,8%

Jämställdhet och mångfald 2011-08-31 2010-04-30 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Antal anställda, andel män 13% 14% 14% 14% 14%
Föräldraledighet, andel män 13% 11%
Vård av barn, andel män 13% 12%Vård av barn, andel män 13% 12%

Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till: 2010 2009 2008
Ledarskap 84% 84% 84%
Arbetstillfredsställelse 90% 89% 90%
Kompetensutveckling 83% 81% 78%
Delaktighet 89% 89% 90%
Effektivitet 81% 80% 82%
Kundorientering 94% 92% 93%
Arbetsmiljö 69% 63% 62%
Jämställdhet och mångfald* 72% 72% 81%
Medarbetarindex (andel positiva svar) 85% 83% 84%
Kommunen som arbetsgivare, en fråga 78% 68% 69%
Svarsfrekvens 87 %

*Innehåller ny fråga 2009 som inte är jämförbar med tidigare år. 

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE PERSONAL

Sjukfrånvaron har minskat  för hela barn- och ungdomsförvaltningen dock når vi inte det 
kommungemensamma målet på 5 %. De långtidssjukskrivnas andel har fortsatt att minska. 

Kulturskolan flyttades över till Kulturförvaltningen i halvårsskiftet 2010 därav den kraftiga minskningen av 
antalet anställda i barn- och ungdomsförvaltningen. Flytten påverkar också personalomsättningen som 
därmed blev högre för barn- och ungdomsförvaltningen 2010. 

Vallentuna kommun har beslutat att inte genomföra medarbetarenkäten under 2011. 



Fakta, volymmått och brukarenkät

Helår Helår Helår Helår Helår

Mått 2011 2010 2009 2008 2007

Antal barn eller elever
Förskola 2 023 1 981 1 927 1 869
Familjedaghem 83 96 108 108
Fritidshem 1 761 1 625 1 509 1 418
Förskoleklass 462 447 440 397
Grundskola + särskola 3 786 3 795 3 749 3 752

Placeringsgrad förskola + familjedaghem 89% 89% 89% 89%

Andel elever i extern regi: Lå 11/12 Lå 10/11 Lå 09/10 Lå 08/09 Lå 07/08
Förskola 66% 67% 66% 66%
Förskoleklass 6% 9% 9% 5%
Grundskola och särskola 23% 19% 18% 16%
Andel elever i extern regi omfattar andra kommuner, friskolor och enskilda förskolor inom och utanför Vallentuna. 

Enkät till elever i åk 2, 5 och 8 samt föräldrar till barn i förskola och åk 2, 5 och 8 genomförs varje vår. 
Enkät till elever i åk 2 har en annan skala och resultaten är ej jämförbara med de övriga enkäterna.

Elevenkät åk 2 - andel i genomsnitt som har svarat 3 på skalan 1-3 2011
Normer och värden 71%
Utveckling och lärande/kunskaper 84%
Ansvar och inflytande 66%
Läsa och matematik 70%
Svarsfrekvens 2011: 96 %

Elevenkät åk 5 - index 1-4 per frågeområde 2011 Våga Visa
Normer och värden 3,3 3,4
Utveckling och lärande/kunskaper 3,4 3,5
Ansvar och inflytande 3,4 3,5
Bedömning och betyg 3,5 3,6
Styrning och ledning 3,4 3,4
Slutfrågor 3,3 3,4
Svarsfrekvens 2011: 95 %

Elevenkät åk 8 - index 1-4 per frågeområde 2011 Våga Visa
Normer och värden 3,1 3,2
Utveckling och lärande/kunskaper 3,1 3,1
Ansvar och inflytande 3,1 3,1
Övergång, samverkan och omvärld 3,0 3,0
Bedömning och betyg 3,3 3,3
Styrning och ledning 2,9 3,0
Slutfrågor 3,0 3,1
Svarsfrekvens 2011: 71 %

Vårdnadshavare förskola- index 1-4 per frågeområde 2011 Våga Visa
Normer och värden 3,5 3,6
Utveckling och lärande/kunskaper 3,2 3,5
Ansvar och inflytande 3,1 3,4
Skola och hem 3,2 3,5
Styrning och ledning 3,3 3,5
Slutfrågor 3,4 3,6
Svarsfrekvens 2011: 46 %

Vårdnadshavare familjedaghem- index 1-4 per frågeområde 2011 Våga Visa
Normer och värden 3,9 3,9
Utveckling och lärande/kunskaper 3,6 3,6
Ansvar och inflytande 3,6 3,6
Skola och hem 3,8 3,6
Slutfrågor 4,0 3,8
Svarsfrekvens 2011: 57 %



Vårdnadshavare förskoleklass- index 1-4 per frågeområde 2011 Våga Visa
Normer och värden 3,2 3,5
Utveckling och lärande/kunskaper 3,2 3,4
Ansvar och inflytande 3,0 3,2
Skola och hem 3,1 3,4
Övergång, samverkan och omvärld 3,2 3,5
Bedömning och betyg 3,4 3,5
Styrning och ledning 3,2 3,4
Fritidshem 2,9 3,1
Slutfrågor 3,2 3,5
Svarsfrekvens 2011: 44 %

Vårdnadshavare åk 2- index 1-4 per frågeområde 2011 Våga Visa
Normer och värden 3,2 3,4
Utveckling och lärande/kunskaper 3,4 3,5
Ansvar och inflytande 3,2 3,3
Skola och hem 3,3 3,4
Övergång, samverkan och omvärld 3,1 3,4
Bedömning och betyg 3,5 3,5
Styrning och ledning 3,2 3,4
Fritidshem 2,7 3,1
Slutfrågor 3,2 3,4
Svarsfrekvens 2011: 50 %

Vårdnadshavare åk 5- index 1-4 per frågeområde 2011 Våga Visa
Normer och värden 3,0 3,3
Utveckling och lärande/kunskaper 3,1 3,4
Ansvar och inflytande 3,0 3,3
Skola och hem 3,1 3,3
Bedömning och betyg 3,3 3,5
Styrning och ledning 2,9 3,3
Slutfrågor 3,0 3,3
Svarsfrekvens 2011: 41 %

Vårdnadshavare åk 8- index 1-4 per frågeområde 2011 Våga Visa
Normer och värden 3,1 3,2
Utveckling och lärande/kunskaper 3,2 3,2
Ansvar och inflytande 3,1 3,1
Skola och hem 3,1 3,1
Bedömning och betyg 3,2 3,2
Styrning och ledning 3,0 3,1
Slutfrågor 3,1 3,2
Svarsfrekvens 2011: 39 %

Jämförelse mellan Vallentuna 2011 och Våga Visa som är genomsnitt för de kommuner som genomför samma enkät. 



STYRKORT

VERKSAMHETSMÅTT #
Mått Mål 2011

Utfall 

110831

Utfall 

2010

Utfall           

2009

FN´s bruttokostnad per invånare 1544 963 1493 1475
Fritidsanläggningar bruttokostn per invånare 1051 682 1020 945
Föreningsbidrag bruttokostn per invånare 89 24 73 97
Antal redovisade aktiviteter-föreningsbidrag 23000 10262 22500 23422
Antal besök Kvarnbadet 80000 70000 73630 74300
Verksamhet o arrangemang bruttok/invånare 263 178 265 286

EKONOMISK UPPFÖLJNING  (Tkr)

Mått

Budget 

2011

Avvikelse  

2010

Avvikelse 

2009

Avvikelse 

2008

Fritidsnämnden (hela nämnden) 41 707 2 632 787 -6

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått

Utfall 

2009*

Utfall    

2007

Utfall 

2005

Övriga 

kommuner 

2009

Resultat av Meborgarenkät okt 2009 (SCB) mätt i "nöjdindex"

Möjligheten till natur- och friluftsliv 8,2 7,9 8,0 7,9
Möjligheten att utöva dina fritidsaktiviteter 7,5 7,6 7,5 7,5
Tillgången till utflyktsmål 7,3 7,4 7,3 7,5
Tillgången till sport- och idrottsevenemang 6,9 7,0 6,5 6,7
Hur nära kommer din kommun en kommun med
ideala fritidsmöjligheter 6,6 6,7 6,4 6,6
Möjligheterna till föreningsliv 7,0 7,2 7,0 7,2

2011
Fritidsnämnden

VaSaRu Tertial 2

Möjligheterna till föreningsliv 7,0 7,2 7,0 7,2
*Medborgarenkäten genomförs vartannat år, nästa uppföljning görs hösten 2011.

FRAMTID/UTVECKLING

Kommunens nyinflyttning i framförallt de södra delarna ställer förnyade krav på vår ungdoms-
verksamhet och fler mötesplatser för ungdomar kommer att behövas. 
I kommunens KP tas dessutom upp behovet av en framtida idrottsplats i de södra delarna.

MEDARBETARE

Mått Mål

Utfall 

110831

Utfall 

2010

Utfall       

2009

Medarbetarenkäten, andel positiva svar
Genomsnitt totalt 90% 78% 87%
Kommunen som arbetsgivare 95% 69% 91%
Sjukfrånvaro 5,0% 1,9% 3,9% 4,1%
Könsfördelning, Andel Män 57% 57% 57%



DRIFTSEKONOMI

Verksamhetsblock

Budget 

2011

Bokfört 

110831

% Prognos Prognosavv

ikelse mot 

budget

 Bokslut 

2010

Bokfört 

100831

%

TOTALT, TKR   (Netto) * 42 312 25 923 61% 41 813 499 38 470 23 592 61%

Fritidsnämnden - Politisk verksamhet K 250 228 91% 300 -50 219 127 58%
I 0 0 .. 0 0 0 0 ..
N 250 228 91% 300 -50 219 127 58%

Administration K 3 993 2 173 54% 3567 426 3 720 2 274 61%
I -285 -70 25% -279 -6 -428 -112 26%
N 3 708 2 103 57% 3 288 420 3 292 2 162 66%

Fritidsanläggningar K 32 104 20 547 64% 32464 -360 29 967 19 197 64%
I -3 886 -2 812 72% -4130 244 -4 471 -2 847 64%
N 28 218 17 735 63% 28 334 -116 25 496 16 350 64%

Verksamhet och arrangemang K 7 876 5 347 68% 8051 -175 7 789 5 272 68%
I -400 -211 53% -400 0 -462 -362 78%
N 7 476 5 136 69% 7 651 -175 7 327 4 910 67%

Föreningsbidrag K 2 660 721 27% 2240 420 2 136 43 2%
I 0 0 .. 0 0 0 0 ..
N 2 660 721 27% 2 240 420 2 136 43 2%

* K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad

20102011

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE

FRITIDSNÄMNDEN - DEN POLITISKA VERKSAMHETEN HAR FRAM TILL OCH MED AUGUSTI FÖRBRUKAT PROCENTUELLT MYCKET. TRE EXTRA

NÄMNDMÖTEN HAR HÅLLITS. DEN FASTSLAGNA BUDGETEN KOMMER INTE ATT HÅLLA, UNDERSKOTTET KOMMER ATT BELASTA ADMINISTRATIONEN.
UNDER ADMINISTRATIONEN FINNS AVSATT 590 TKR FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER. DEL AV DETTA HAR ANVÄNTS TILL NY UTRUSTNING VID

KVARNBADET.
FRITIDSANLÄGGNINGAR HAR ETT UNDERSKOTT PÅ KOSTNADSSIDAN, FRÄMST BEROENDE PÅ INVESTERINGAR VID KVARNBADET. BALANSERAS TILL VISS

DEL AV ÖVERSKOTT PÅ INTÄKTSSIDAN.
VERKSAMHET OCH ARRANGEMANG GÖR ETT MINDRE UNDERSKOTT PÅ KOSTNADSSIDAN. TILL STÖRSTA DEL BEROENDE PÅ PERSONALKOSTNADER.
FÖRENINGSBIDRAG VISAR PÅ ETT PROGNOSTISERAT ÖVERSKOTT. ANTAL AKTIVITETER FÖR VÅREN 2011 HAR MINSKAT MED CA. 600 JÄMFÖRT MED

VÅREN 2010. DETTA PÅVERKAR ÄVEN HYRESBIDRAGET.



Investeringar

Investeringsprojekt

Budget Bokfört 

110831

% Avvikelse 

mot 

budget

TOTALT, TKR 12 500 6 913 55% 5 587

Renovering Kvarnbadet Netto 6 000 6 591 110% -591

Omklädnadspaviljong Vallentuna IP Netto 5 500 137 2% 5 363

Årligt anslag Netto 1 000 185 19% 815

2011

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE

Enligt beslut i fritidsnämnden finansieras underskottet på renoveringen 
Kvarnbadet med stöd av årliga investeringsanslaget.

Omklädnadspaviljongen Vallentuna IP har börjat projekteras, byggnationen 
kommer dock inte att påbörjas under 2011.

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE

Enligt beslut i fritidsnämnden finansieras underskottet på renoveringen 
Kvarnbadet med stöd av årliga investeringsanslaget.

Omklädnadspaviljongen Vallentuna IP har börjat projekteras, byggnationen 
kommer dock inte att påbörjas under 2011.



PERSONALREDOVISNING

Personal Mål 2011-08-31 2010-12-31 2009-12-31

Antal anställda 28 28 30
Antal årsarbetare 26,6 26,5 27,1
Medelålder (år) 44,1 43,0 43,3
Medellön (tkr) 23,9 23,5 24,4
Medianlön (tkr) 22,9 22,4 22,2

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 2011-08-31 Helår 2010 Helår 2009

Andel sjukdgr som avser de som är
sjuka 60 dgr eller mer 66,4% 55,0% 51,4%

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 0,9% 2,1% 5,4%
Kvinnor 3,7% 6,8% 1,6%

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 0,9% 3,8% 3,9%
30 - 49 år 1,4% 3,0% 2,5%
50 år och äldre 0,9% 4,8% 5,4%

Samtliga 5% 1,9% 3,9% 4,1%

Personalomsättning % 2011-08-31 Helår 2010 Helår 2009

Totalt 3,6% 20,3% 15,5%

Jämställdhet och mångfald 2011-08-31 2010-12-31 2009-12-31
Antal anställda, andel män 57% 57% 57%
Föräldraledighet, andel män 0% 33%
Vård av barn, andel män 50% 20

Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till: 2010 2009 2008

Ledarskap 74% 85% 86%
Arbetstillfredsställelse 87% 94% 92%
Kompetensutveckling 69% 66% 80%
Delaktighet 81% 91% 91%
Effektivitet 70% 83% 77%
Kundorientering 85% 94% 90%
Arbetsmiljö 68% 91% 72%
Jämställdhet och mångfald 73% 76% 91%
Medarbetarindex (andel positiva svar) 78% 85% 86%
Kommunen som arbetsgivare, en fråga 69% 91% 87%



STYRKORT

VERKSAMHETSMÅTT

Mått Mål

Utfall        

11-08-31

Utfall 

2010

Utfall           

2009

Biblioteksbesök/invånare 5,4 8,8 8,8
Bibliotek/utlån/invånare 3,7 5,8 6,1
Besökare biblioteks- och kulturwebben 26 024 48 537 17 256
Besökare OPAC 22 313 47 003 41 875
Kulturprogram 207 319 261
Besökare antal per program/aktvitet 11 176 19 395 20 040
Övrig filmverksamhet, antal besökare per år 400 1 695 1 257
Beökare skolbio per år (2008/2009 enbart en termin) 1 952 4 508 4 634
Kulturskolan antal ämneskurser/elever 730/621 815/658 856/649

EKONOMISK UPPFÖLJNING  (Tkr)

Mått Budget

Avvikelse  

2010

Avvikelse 

2009

Avvikelse 

2008

Kulturnämnden 25 497 -25 150 161

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått

Utfall 

2008

Utfall    

2007

Utfall 

2005

Besöksenkät genomförd på Vallentuna bibliotek
2002, 2005 och 2008. Ca 500 enkäter/tillfälle
Svar i % betyg 4-5 85% 80%

2011
Kulturnämnden

VaSaRu tertial 2

FRAMTID/UTVECKLING

Mål Uppföljning

Kulturpedagogisk plan antas 2012
Nytt kulturhus och bibliotek, klart hösten 2012 enligt tidplan
Utveckling av besöksmål, t .ex. Runriket KN mål
Filmverksamhet för barn/ungdom utvecklas KN mål

MEDARBETARE

Mått Mål

Utfall    

2010

Utfall 

2009

Utfall       

2008

Medarbetarenkäten, andel positiva svar
Genomsnitt totalt 95% 77% 91% 86%
Kommunen som arbetsgivare 90% 74% 84% 88%
Sjukfrånvaro 5,0% 5,2% 1,7% 3,5%
Könsfördelning, Andel män 50% 25,0% 21,0% 11,0%



DRIFTSEKONOMI

Kulturnämnden

Verksamhetsblock

Budget tertial 2      

11-08-31

% Prognos Prognos 

2011    

Avvikelse 

mot budget

 Budget tertial 2                    

10-08-31

%

TOTALT, TKR   (Netto) * 25 497 16 306 64% 0 25 497 18 056 10 183 56%

Kulturnämnd K 260 203 78% 0 260 260 120 46%

I .. 0 0 ..

N 260 203 78% 0 260 260 120 46%

Administration K 2 657 1 666 63% 0 2 657 2 705 1 704 63%

I -40 -13 33% 0 -40 -40 -20 50%

N 2 617 1 653 63% 0 2 617 2 665 1 684 63%

Kulturverksamhet K 3 478 2 286 66% 0 3 478 2 951 1 668 57%

(inklusive kulturmiljövård 743  tkr) I -386 -309 80% 0 -386 -405 -163 40%

N 3 092 1 977 64% 0 3 092 2 546 1 505 59%

Bibliotek K 9 028 5 678 63% 0 9 028 8 255 5 352 65%

I -296 -135 46% 0 -296 -331 -236 71%

N 8 732 5 543 63% 0 8 732 7 924 5 116 65%

Kulturskola K 10 441 7 358 70% 0 10 441 5 436 1 558 29%

I -1 600 -999 62% 0 -1 600 -1 075 0%

N 8 841 6 359 72% 0 8 841 4 361 1 558 36%

Studieförbund K 300 200 67% 0 300 300 200 67%

I .. 0 0 0 0 ..

N 300 200 67% 0 300 300 200 67%

Vallentuna teater K 1 655 371 22% 0 1 655 0 0 ..

I .. 0 0 0 0 ..

N 1 655 371 22% 0 1 655 0 0 ..

20102011

N 1 655 371 22% 0 1 655 0 0 ..

* K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE

Kulturnämnden har högre kostnader  än budgeterat, som en följd av ny mandatperiod med utbildningsinsatser  för nya ledamöter, samt  
en högre närvaro  vid sammanträden än föregående år.  Prognos för helår något över budget, löses inom nämndens ram.          
Administration har haft lägre kostnader än budgeterat bl.a . minskade portokostnader, men med trend för ökade tryckkostnader med 
den nya grafiska profilen. Prognos för helår enligt budgeterat.                                                    
Kulturverksamheten har haft en vakans för enhetschef kultur från januari-mars, som förklarar låga kostnader jämfört med  budget. Nu 
är organisationen bemannad. Prognos för helår enligt budget.
Bibliotek Vakans för en bibliotekarie under del av perioden förklarar låg kostnad andra tertialet 2011. Under hösten väntar ökade 
personalkostnader i samband med införande av RFID, enligt investeringsplan. Prognos för helår enligt budgeterat.

Kulturskola Personalkostnaderna för juni-augusti inkluderar ferielön till  lärare, vilket ger högre kostnader än  övriga månader under 
året. Prognos för helår enligt budgeterat. 
Studieförbund utgift en gång per år. Periodiserat för andra tertialet 2011. Prognos för helår enligt budget.
Vallentuna teater (del av kulturenheten) ny verksamhet från 2011-04-01 då kulturnämnden övertagit ansvaret från 
kommunledningskontoret. Hittills har enbart lokalhyra belastat verksamheten, vilket förklarar de låga kostnaderna under  andra
tertialet 2011. Arbete med upprustning av teatern startar under hösten. En vakans för tekniker tillsätts från 1 september 2011. Prognos
för helår enligt budgeterat. 



INVESTERINGAR

Investeringsprojekt

Budget tertial 2  

11-08-31

% Avvikelse 

mot 

budget

TOTALT, TKR 6 253 395 6% 0

5006: Bibliotek-inventarier 2011 1 100

*)Rest från 2010, tidigareläggning Bibliotek, 

inventarier 553 395

5007: RFID-chippning av media 400 0

5008: Vallentuna teater 4 000 0

5005: Investeringsprojekt ny biblioteksserver 200 0

Netto 6 253 395 6% 5 858

2011

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE

5006:*) Tidigareläggning bibliotek inventarier, 0,9 miljoner kr har överflyttats från år 2011 

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE

5006:*) Tidigareläggning bibliotek inventarier, 0,9 miljoner kr har överflyttats från år 2011 
till år 2010 för påbörjande av projektering för inköp. Projektering påbörjad med 
inredningsarkitekter. Återstående del av dessa medel är 0,5 miljoner, som rullas med till 
2011. Indexuppräkning av de totalt 21,7 m kr (enligt 2008 års priser) till 2011/2012 års 
priser för inredning och utrustning till Kulturhus/biblioteket.

5007:RFID-chippning av media påbörjas under hösten 2011.              

5008:Vallentuna teaters investeringar kan behöva fördelas över 2011-2012. Övertagande 
av teatern har skett från 1 april 2011.

5005:Investeringsprojekt ny biblioteksserver. Beslut om byte av biblioteksserver fattas 
preliminärt under T 3, 2011.



PERSONALREDOVISNING

Personal Mål 2011-08-31 2010-12-31 2009-12-31

Antal anställda* 50 48 19
Antal årsarbetare* 42,3 40,4 16,6
Medelålder (år) 44,1 44,9 46,4
Medellön (tkr) 26,6 26,2 25,8
Medianlön (tkr) 25,7 25,2 24,4

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 2011-08-31

Andel sjukdgr som avser de som är
sjuka 60 dgr eller mer 40,0% 63,1% 0,0%

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 0,9% 1,6% 1,8%
Kvinnor 3,3% 6,3% 1,6%

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 0,9% 1,4% 0,3%
30 - 49 år 3,0% 9,0% 2,2%
50 år och äldre 2,5% 1,7% 1,0%

Samtliga 5% 2,6% 5,2% 1,7%

Personalomsättning % 2011-08-31

Totalt 4,0% 9,0% 10,8%

Jämställdhet och mångfald
Antal anställda, andel män 50% 25% 25% 21%
Föräldraledighet, andel män ** 50% 14%
Vård av barn, andel män ** 50% 13%

Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till: 2010 2009 2008

Ledarskap 48% 83% 84%
Arbetstillfredsställelse 93% 95% 93%
Kompetensutveckling 77% 86% 81%
Delaktighet 86% 96% 92%
Effektivitet 74% 95% 80%
Kundorientering 90% 99% 96%
Arbetsmiljö 54% 87% 69%
Jämställdhet och mångfald 70% 82% 75%
Medarbetarindex (andel positiva svar) 77% 91% 86%
Kommunen som arbetsgivare, en fråga 74% 84% 88%

* anställda tillsvidare
** mäts varje årskifte



STYRKORT

###
VERKSAMHETSMÅTT

Mått Mål

Utfall 

2010*

Utfall 

2009

Utfall           

2008

NKI per avd./funktion gällande ledning, konsultation och service gentemot förvaltn. och förtroendevalda

Ekonomiavdelningen 80% 87,0% 89,1%

HR-avdelningen 80% 91,7% 89,6%

Planeringsavdelningen 80% 81,1% ..

IT-avdelningen 80% 84,2% 75,2%

Växel/telefoni 80% 97,7% 95,2%

Ärende- och dokumenthantering 80% 75,6% 85,8%

Trygghet och säkerhet 80% 97,3% 95,9%

Information/kommunikation 80% 90,8% 87,9%

Vägt genomsnitt 80% 89,6% 88,0%

*Brukarenkäten genomfördes ej 2010. En ny utformning av enkäten planeras till hösten.

EKONOMISK UPPFÖLJNING (Tkr)

Mått Budget

Avvikelse 

2011

Avvikelse 

2010 Avvikelse 2009
Kommunstyrelsen 71 258 3 270 3 017 8 331

Räddningstjänst 16 257 -1 000 0 1 950

KSOF (Kommunstyrelsens oförutsedda) 1 901 0 4 050 5 543

2011
Kommunstyrelsen

VaSaRu tertial 2

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått Mål

Utfall    

2011

Utfall 

2009

Utfall               

2007

Resultat av SCB:s medborgarenkät som genomförs vartannat år

Nöjd-Region-Index 68 65 66

Nöjd-Medborgar-Index 58 55 55

Nöjd-Inflytande-Index 45 39 42

FRAMTID/UTVECKLING
Mål Uppföljning
Delprojekt inom projektet Vallentuna 2015 som pågår/startar under 2011:

-Ledarutveckling -Gemensamt kontaktcenter

-Enhetlig planeringsprocess -Ökad tillgänglighet 

-Nytt intranät -Effektivisera stödprocesser 

MEDARBETARE

Mått Mål

Utfall    

110831

Utfall 

2010

Utfall       

2009
Medarbetarenkäten, andel positiva svar**

Genomsnitt totalt 90% 84% 82%

Kommunen som arbetsgivare 91% 87%

Sjukfrånvaro 5,0% 5,8% 5,2% 3,5%

Könsfördelning, andel män 50% 46% 43% 38%

**Medarbetarenkäten kommer inte att genomföras under 2011.



DRIFTSEKONOMI

Riktpunkt
67%

Verksamhetsblock

Budget Bokfört 

t.o.m. 

augusti

% Prognos Prognos-

avvikelse 

mot 

budget

 Bokslut Bokfört 

t.o.m. 

augusti

TOTALT, TKR   (Netto) * 71 258 42 808 60% 67 988 3 270 60 892 37 777

Politisk verksamhet K 9 148 5 856 64% 8 998 150 8 360 5 070
I 0 0 .. 0 0 -328 -291
N 9 148 5 856 64% 8 998 150 8 032 4 779

Infrastruktur, skydd m.m. K 7 092 4 452 63% 7 421 -329 6 785 4 240
I -1 265 -656 52% -1 265 0 -1 507 -1 018
N 5 827 3 796 65% 6 156 -329 5 278 3 221

Flyktingservice K 3 588 1 936 54% 2 900 688 4 605 3 161
I -3 388 -4 249 125% -5 349 1 961 -4 885 -3 212
N 200 -2 313 -1157% -2 449 2 649 -280 -50

Arbetsmarknadsåtgärder K 7 932 4 960 63% 7 932 0 7 292 4 804
I -4 846 -2 925 60% -4 846 0 -4 596 -2 390
N 3 086 2 035 66% 3 086 0 2 696 2 414

Kommungemensam verksamhet

Bostadsexploatering K 0 0 .. 0 0 339 0
I 0 0 .. 0 0 0 0
N 0 0 .. 0 0 339 0

IKT-avdelning K 35 913 19 194 53% 35 913 0 31 709 18 481
I -14 018 -4 849 35% -14 018 0 -13 256 -7 687
N 21 895 14 345 66% 21 895 0 18 453 10 794

2011 2010

HR-avdelning K 9 913 6 107 62% 9 913 0 8 971 5 524
I 0 -3 .. 0 0 0 0
N 9 913 6 104 62% 9 913 0 8 971 5 524

Ekonomiavdelning K 7 273 4 934 68% 7 073 200 6 701 4 601
I -160 -121 76% -160 0 -298 -186
N 7 113 4 813 68% 6 913 200 6 403 4 415

Kommunstyrelsens kansli K 2 595 1 582 61% 2 595 0 1 520 1 311
I 0 0 .. 0 0 0 0
N 2 595 1 582 61% 2 595 0 1 520 1 311

Övrig kommungemensam verksamhet K 11 481 6 590 57% 10 881 600 9 480 5 369
I 0 0 .. 0 0 0 0
N 11 481 6 590 57% 10 881 600 9 480 5 369

Räddningstjänst N 16 257 10 838 67% 17 257 -1 000 16 365 10 910
KSOF N 1 901 0 0% 1 901 0 0 8

* K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad



DRIFTSEKONOMI

Kommunstyrelsen exklusive räddningstjänst och KSOF

Efter 8 månader har 60 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre än riktpunkten på 67 procent.  Eftersläpningen kan 

framförallt härledas till ett antal projekt som  som legat stilla under sommaren, men som nu kommer igång under hösten. 

Politisk verksamhet

Inställda sammanträden med fullmäktige gör att budget för kommunfullmäktige  prognostiseras med 150 000 kr i överskott, 

inklusive det nyinrättade planutskottet.

Infrastruktur, skydd m.m. 

Under året har nya politiska uppdrag tillkommit t ex aktualisering av strukturplan för centrala Vallentuna, parkeringsutredning 

och trafikstrategi. Uppdragen är inte finansierade i årets budget därför prognostiseras ett underskott med 450 tkr. Detta vägs 

delvis upp av lägre personalkostnad än beräknat. (I bokföringen t o m augusti finns dessutom en post på 120 tkr som ska flyttas 

till kommungemensam verksamhet). Utfallet för Marknad och Näringsliv beräknas bli enligt budget.

Flyktingservice 

För budgetåret 2011 kommer det att ske stora förändringar gällande både intäkter och kostnader. I och med den nya lagen som 

trädde i kraft den 1 december 2010 är det Arbetsförmedlingen som har ansvaret för nyanlända flyktingar. Huvuddelen av de 

pengar som tidigare kom till kommunen går nu direkt till Arbetsförmedlingen. En del av kommunens  schablonersättning 

överförs till socialförvaltningen som ett stöd för icke arbetsföra. Det höga utfallet på intäktssidan till och med augusti, 125 

procent av budget, förklaras främst med att här ingår ersättningar som ska överföras till försörjningsstöd inom 

socialförvaltningen. Den lagda budgeten för introduktionsersättning gäller den gamla gruppen av nyanlända som fortsatt 

handläggs av AME. Prognosen för året är mycket osäker med anledning av den nya lagen. I det beräknade överskottet  finns 

besparing av kostnader i lön och PO-tillägg p.g.a. dödsfall av integrationssamordnare, samt köp av huvudvht fr kommuner  (se 

ovan) samt utträde ur "Samverk Nordost" (Budgeterat 200 tkr, utfall 32 tkr.)

Arbetsmarknadsåtgärder

Kostnaderna är lägre än budget beroende på minskat  antal anställda (uppsagda) men nyanställningar på 4 personaer är 

genomförda fr.o.m.  2011-09-01, vilket gör att överskottet kommer att användas de sista månaderna på året.  Intäkterna är 

också lägre än budget och det beror på minskat antal deltagare i huset, mindre arbetsuppdrag för servicelagen under 

sommaren, samt minskat anställningsstöd p.g.a mindre personalgrupp. Nu under de sista månaderna på året kommer 

arbetsuppdragen och anställningsstödet att öka på grund av nyanställningar.

Kommunstyrelsen exklusive räddningstjänst och KSOF

Efter 8 månader har 60 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre än riktpunkten på 67 procent.  Eftersläpningen kan 

framförallt härledas till ett antal projekt som  som legat stilla under sommaren, men som nu kommer igång under hösten. 

Politisk verksamhet

Inställda sammanträden med fullmäktige gör att budget för kommunfullmäktige  prognostiseras med 150 000 kr i överskott, 

inklusive det nyinrättade planutskottet.

Infrastruktur, skydd m.m. 

Under året har nya politiska uppdrag tillkommit t ex aktualisering av strukturplan för centrala Vallentuna, parkeringsutredning 

och trafikstrategi. Uppdragen är inte finansierade i årets budget därför prognostiseras ett underskott med 450 tkr. Detta vägs 

delvis upp av lägre personalkostnad än beräknat. (I bokföringen t o m augusti finns dessutom en post på 120 tkr som ska flyttas 

till kommungemensam verksamhet). Utfallet för Marknad och Näringsliv beräknas bli enligt budget.

Flyktingservice 

För budgetåret 2011 kommer det att ske stora förändringar gällande både intäkter och kostnader. I och med den nya lagen som 

trädde i kraft den 1 december 2010 är det Arbetsförmedlingen som har ansvaret för nyanlända flyktingar. Huvuddelen av de 

pengar som tidigare kom till kommunen går nu direkt till Arbetsförmedlingen. En del av kommunens  schablonersättning 

överförs till socialförvaltningen som ett stöd för icke arbetsföra. Det höga utfallet på intäktssidan till och med augusti, 125 

procent av budget, förklaras främst med att här ingår ersättningar som ska överföras till försörjningsstöd inom 

socialförvaltningen. Den lagda budgeten för introduktionsersättning gäller den gamla gruppen av nyanlända som fortsatt 

handläggs av AME. Prognosen för året är mycket osäker med anledning av den nya lagen. I det beräknade överskottet  finns 

besparing av kostnader i lön och PO-tillägg p.g.a. dödsfall av integrationssamordnare, samt köp av huvudvht fr kommuner  (se 

ovan) samt utträde ur "Samverk Nordost" (Budgeterat 200 tkr, utfall 32 tkr.)

Arbetsmarknadsåtgärder

Kostnaderna är lägre än budget beroende på minskat  antal anställda (uppsagda) men nyanställningar på 4 personaer är 

genomförda fr.o.m.  2011-09-01, vilket gör att överskottet kommer att användas de sista månaderna på året.  Intäkterna är 

också lägre än budget och det beror på minskat antal deltagare i huset, mindre arbetsuppdrag för servicelagen under 

sommaren, samt minskat anställningsstöd p.g.a mindre personalgrupp. Nu under de sista månaderna på året kommer 

arbetsuppdragen och anställningsstödet att öka på grund av nyanställningar.

IKT-avdelningen

Utfallet är i nivå med riktpunkten och noll i prognosavvikelse förutspås. Släpar med kostnader relaterat till två projekt; Intranät 

och systemkartläggning. Kommer att  landa på budget totalt över året. Släpar med intäkter relaterat till telefoni , pga att lösning 

för snabb intern vidarefaktuering  ej är på plats. Räknar med att komma ikapp under året.

HR-avdelningen

Ingen prognosavvikelse förutspås. Kostnader för konsultinsatser , systemutveckling och kompetenskartläggning  kommer att öka 

under hösten.

Ekonomiavdelningen

Lönekostnaderna är lägre än budgeterat beroende på period med vakanser.

Kommunstyrelsens kansli

Prognosen är att budgeten kommer att förbrukas pga  kursavgifter och kostnader relaterade till den nya  kansli och 

nämndsadministrationen.

Övrig kommungemensam verksamhet       

Utfallet ligger något under budget. I höst startar flera delprojekt inom projektet Vallentuna 2015, däribland kontaktcenter och 

ny styrmodell,  dock kommer inte hela  projektbudgeten att tas i anspråk  vilket ger ett överskott  på 400 ksek. Den nya 

nämndsadministrationen kommer  att ge ett överskott på 200 ksek.

Räddningstjänst

Utfallet ligger på riktpunkten t.o.m augusti månad men  Storstockholms brandförsvar har haft ett underskott under 2010 och 

2011 där Vallentunas andel ligger på 1,0 Mnkr. Hela underskottet för 2010 och 2011 kommer  att belasta Vallentuna under  

2011.

KSOF



INVESTERINGAR

Investeringsprojekt

Budget Prel. 

Bokfört 

t.o.m. aug

Prognos Avvikelse 

mot 

budget

TOTALT, TKR Netto 6 400 1 537 3 100 3 300

IT-utrustning Netto 3 000 1 537 3 000 0

Tekniska åtgärder för säker ledning Netto 1 700 0 100 1 600

Turism/Besök Netto 700 0 0 700

Nytt lönesystem Netto 1 000 0 0 1 000

KSOF Netto 2 000 0 0 2 000

2011

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE

IT-utrustning

Inom IT pågår ett utvecklingsprojekt som syftar till att göra nätverket både stabilare och 

snabbare. Dessutom byggs det trådlösa nätet ut i stor omfattning. Under 2010 har 
nätverksutveckling fas 1 genomförts medan fas 2 genomförs 2011. september  - december  

kommer  resten av utrymmet att tas i anspråk.

Tekniska åtgärder för säker ledning

Det är osäkert om arbetena med reservkraftanläggning m.m. till kommunalhuset kan 

påbörjas under året. Skälen är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för 

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE

IT-utrustning

Inom IT pågår ett utvecklingsprojekt som syftar till att göra nätverket både stabilare och 

snabbare. Dessutom byggs det trådlösa nätet ut i stor omfattning. Under 2010 har 
nätverksutveckling fas 1 genomförts medan fas 2 genomförs 2011. september  - december  

kommer  resten av utrymmet att tas i anspråk.

Tekniska åtgärder för säker ledning

Det är osäkert om arbetena med reservkraftanläggning m.m. till kommunalhuset kan 

påbörjas under året. Skälen är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för 
det första ännu inte kommit med något slutligt förslag till åtgärdspaket och för det andra 

låtit meddela att alla medel som MSB förfogar över under 2011, för att ge 50-procentigt 

statsbidrag till den här typen av åtgärder, redan  är förbrukade. Vallentuna skulle därför 
komma ifråga för sådant bidrag tidigast under 2012. Statsbidraget är en förutsättning för att 

åtgärderna ska kunna genomföras. Om MSB:s åtgärdsförslag kommer inom den närmaste 

tiden kan det dock inte uteslutas att arbetena kan påbörjas under andra halvan av 2011 och 
att delar av investeringsmedlen då förbrukas.  Outnyttjade medel 2011 bör flyttas över till 

investeringsbudgeten 2012.

Turism/Besök

Totalt finns 1,3 miljoner kronor avsatta under 2011-2012. Planerade åtgärder för i år är en ny 

brygga och en stuga för kioskcafé vid Vallentunasjön samt en angöringsplats för bussar vid  
Arkils tingstad. Bryggan, av mindre storlek, är på plats och finansierad över driftsbudgeten. 

Caféstugan fick inte dispens att byggas med hänsyn till naturreservatsföreskrifterna. I stället 

planeras funktionen finnas året om i Kvarnbadets lokaler fr o m hösten 2011. Inga 
investeringsmedel tas i anspråk. Bebyggelsetvecklingen  i Arkils Tingstad sker inte år 2011 

utan senare, åtgärder behöver synkas med andra projekt  därav avvikelsen.

Nytt lönesystem
Efter en förstudie av personaladministrativa system har belslut fattats att inte upphandla ett 

nytt lönesystem och därmed kommer inte budgeten nyttjas .

KSOF

Av KSOF:s investeringsbudget förväntas inga medel  behöva tas i anspråk.



PERSONALREDOVISNING

Personal Mål 2011-08-31 2010-12-31 2009-12-31

Antal anställda 72 70 64

Antal årsarbetare 68,3 66,1 60,5

Medelålder (år) 45,6 46,6 47,3

Medellön (tkr) 31,6 30,7 29,5

Medianlön (tkr) 28,6 28,1 27,3

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Tertial 2 2011 Helår 2010 Helår 2009

Andel sjukdagar som avser de som är

sjuka 60 dagar eller mer 41,4% 46,9% 27,1%

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 6,9% 6,3% 4,3%

Kvinnor 4,8% 4,1% 3,0%

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 2,0% 1,4% 2,1%

30 - 49 år 4,8% 5,8% 3,1%

50 år och äldre 8,1% 5,0% 4,0%

Samtliga 5% 5,8% 5,2% 3,5%

Personalomsättning % Tertial 2 2011 Helår 2010 Helår 2009

Totalt 9,7% 9,0% 15,5%

Jämställdhet och mångfald 2011-08-31 2010-12-31 2009-12-31
Antal anställda, andel män 50% 46% 43% 38%

Föräldraledighet, andel män 50% 44% 43%

Vård av barn, andel män 50% 8% 25%

Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till: 2010* 2009 2008
Ledarskap 81% 74% 80%

Arbetstillfredsställelse 92% 91% 89%

Kompetensutveckling 81% 82% 81%

Delaktighet 87% 86% 79%

Effektivitet 81% 79% 74%

Kundorientering 84% 88% 81%

Arbetsmiljö 78% 75% 85%

Jämställdhet och mångfald 75% 69% 71%

Medarbetarindex (andel positiva svar) 84% 82% 82%

Kommunen som arbetsgivare, en fråga 91% 87% 90%

*Medarbetarenkäten kommer inte att genomföras under 2011.



STYRKORT

VERKSAMHETSMÅTT

Mått

Utfall t om 

aug. Utfall 2010

Utfall 

2009

Verksamhet

Antal 

tillsynsobjekt

Mål, antal 

besök 2011

Antal objekt med 

mer än 8 h tillsyn

Antal 

besök

Antal besök Antal 

besök

Miljöskydd, anläggningar riskklassade m årsavgift 75 37 37 18

Miljöskydd, övriga tillsynsbesök 29

Hälsoskydd, anläggningar riskklassade m årsavgift 88 22 22 2

Hälsoskydd, övriga tillsynsbesök 26

Livsmedel, anläggningar riskklassade m årsavgift 176 62 62 89

Livsmedel, övriga kontrollbesök 1

Avlopp,(äldre) befintliga, inspekterade 2506 10% 170 163 st 48 st

Avlopp, pågående tillståndsprövningar 83 79  72 st 54 st

Totalt antal ärenden  (t om ) 721 1026 728

* varav klagomålsärenden 59 82 35

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr

Mått

Budget 

2011

Utfall t om 

aug

Utfall 

2010

Myndighetsnämnden för teknik o miljö (arvoden) 250 178 166

Verksamheter nedan redovisas som information, budget lyder under SBN

Miljöskydd   Personal och administration Kostnader 3280 1 885 2 042

                    C+ U-anläggningar, Avlopp mm Intäkter -2074 -953 -1 395

Naturvård    Vattendrag/recipienter, naturinventering mm Kostnader 1044 586 381

                    personal och administration Intäkter 0 0 0

Hälsoskydd  Personal och administration Kostnader 665 422 969

                    Tillsyn hälsoskydd/renhållning mm Intäkter -572 -15 -449

Livsmedel    Personal och administration Kostnader 1100 328 874

Tertialuppföljning   t om augusti
Myndighetsnämnden för teknik och miljö

2011

Livsmedel    Personal och administration Kostnader 1100 328 874

                    Tillsyn o taxor enligt livsmedelslagen mm Intäkter -904 -567 -721

Totalt 2539 1 686 1 701

MEDARBETARE
Mått

*se under SBN



Uppföljning av ekonomi 
Driftsbudget

Verksamhetsblock 2 010

Budget Bokfört t om aug % Prognos 2011 Avvikelse mot 

budget

 Bokslut %

TOTALT 250 178 71% 0 166

Myndighetsnämnden för Kostnader 250 178 71% 250 0 166 55%

teknik och miljö Intäkter 0

Netto 250 178 71% 250 0 166 55%

Kommentarer:
I den ekonomiska sammanställningen redovisas endast nämndens kostnader dvs arvoden och ersättningar till politiker i 

myndighetsnämnden för teknik och miljö. Övriga verksamheter redovisas under SBN;s sammanställning.

Miljöverksamheter - (lyder under SBN;s driftbudget)

Miljöskydd
Tjänstedeklarationer för hantering av anmälningar/ansökningar om värmepumpar och enskilda avlopp ska tas fram under året. Ambitionen 

att utföra tillsyn på 10 % av de äldre befintliga enskilda avlopp per år är oförändrad. Planerad tillsyn av avloppen närmast Långsjön, Skären 

och Sparren pågår och kommer fortsätta de kommande åren. Antalet ansökningar avseende nya enskilda avloppsanläggningar har som 

förväntat ökat, som en följd av tillsynen. Miljöfarliga verksamheter som vid riskklassificering tilldelats mer än åtta timmars tillsynstid per år 

ska om möjligt besökas minst en gång under året. Tillsynsbesök på dessa miljöskyddsobjekt har påbörjats och fortlöper under året. Kontroll 

av köldmedierapporter har granskats och handläggningen är klar förutom i ett fall där läckage förekommit. Antalet ansökningar om tillstånd 

för bergvärmeanläggningar är konstant många. En åtgärdsplan avseende tillsynen av nedlagda, klassificerade, deponier planeras att tas 

fram under året. Förvaltningen har deltagit i nationella tillsynsprojektet Kemikalier i lantbruket som samordnas av Kemikalieinspektionen. 

Flera mer tidskrävande ärenden om förorenad mark respektive remissarbete med omprövning av Arlanda flygplats samt tillfällig brist på 

personal kan göra att vissa åtaganden blir svåra att uppnå.

Livsmedel
Verksamheter som vid riskklassificering tilldelats mer än åtta timmars kontrolltid per år ska besökas minst en gång under året. Inspektioner 

på dessa livsmedelsanläggningar  har påbörjats och beräknas genomföras enligt plan. Förvaltningen kommer inte delta i Livsmedelsverkets 

riksprojekt Kontroll av märkning. Tillsynen av dricksvattenanläggningar som faller in under livsmedelslagstiftningen fortsätter.

Hälsoskydd
Verksamheter som vid riskklassificering tilldelats mer än åtta timmars tillsynstid per år ska besökas minst en gång under året. Lokala 

Kommentarer:
I den ekonomiska sammanställningen redovisas endast nämndens kostnader dvs arvoden och ersättningar till politiker i 

myndighetsnämnden för teknik och miljö. Övriga verksamheter redovisas under SBN;s sammanställning.

Miljöverksamheter - (lyder under SBN;s driftbudget)

Miljöskydd
Tjänstedeklarationer för hantering av anmälningar/ansökningar om värmepumpar och enskilda avlopp ska tas fram under året. Ambitionen 

att utföra tillsyn på 10 % av de äldre befintliga enskilda avlopp per år är oförändrad. Planerad tillsyn av avloppen närmast Långsjön, Skären 

och Sparren pågår och kommer fortsätta de kommande åren. Antalet ansökningar avseende nya enskilda avloppsanläggningar har som 

förväntat ökat, som en följd av tillsynen. Miljöfarliga verksamheter som vid riskklassificering tilldelats mer än åtta timmars tillsynstid per år 

ska om möjligt besökas minst en gång under året. Tillsynsbesök på dessa miljöskyddsobjekt har påbörjats och fortlöper under året. Kontroll 

av köldmedierapporter har granskats och handläggningen är klar förutom i ett fall där läckage förekommit. Antalet ansökningar om tillstånd 

för bergvärmeanläggningar är konstant många. En åtgärdsplan avseende tillsynen av nedlagda, klassificerade, deponier planeras att tas 

fram under året. Förvaltningen har deltagit i nationella tillsynsprojektet Kemikalier i lantbruket som samordnas av Kemikalieinspektionen. 

Flera mer tidskrävande ärenden om förorenad mark respektive remissarbete med omprövning av Arlanda flygplats samt tillfällig brist på 

personal kan göra att vissa åtaganden blir svåra att uppnå.

Livsmedel
Verksamheter som vid riskklassificering tilldelats mer än åtta timmars kontrolltid per år ska besökas minst en gång under året. Inspektioner 

på dessa livsmedelsanläggningar  har påbörjats och beräknas genomföras enligt plan. Förvaltningen kommer inte delta i Livsmedelsverkets 

riksprojekt Kontroll av märkning. Tillsynen av dricksvattenanläggningar som faller in under livsmedelslagstiftningen fortsätter.

Hälsoskydd
Verksamheter som vid riskklassificering tilldelats mer än åtta timmars tillsynstid per år ska besökas minst en gång under året. Lokala 

hälsoskyddsföreskrifter planeras att revideras och fastställas under året. Det är fortsatt många klagomålsärenden som inkommer.



STYRKORT

VERKSAMHETSMÅTT

Mått Prognos 2011 Utfall 2010 Utfall 2009

Vägdrift
Vägskötsel omfattande barmarks-och vinterunderhåll, offentlig

belysning och akuta underhållsarbeten:  

Vägar inklusive gångbanor kr/m2 2,5 2,8 2,0

Separata gång- och cykelvägar  kr/m2 0,5 0,8 0,0

Planerat underhåll omfattande beläggningsunderhåll, 

offentlig belysning reinvesteringar och brounderhåll  

Vägar inklusive gångbanor kr/m2 11,3 11,2 10,1

Separata gång- och cykelvägar  kr/m2 4,0 3,9 3,7

Innehav av vägar inklusive gångbanor km 104,8 104,2 103,6

Innehav av separata gång- och cykelvägar km 51,6 51,3 50,7

varav övertagna vägar inklusive gångbanor km 0,6 0,4 3,4

varav övertagna separata gång-och cykelvägar km 0,4 0,6 1,2

Bygglov 
Bygglov villa m planavgift (genomsnitt/kr) kr 29 107 29 107 29 107

Kostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten % 98% 98% 79%

Antal beviljade bygglov/bygganmälan st 375 361 338

Antal förhansbesked st 100 75 40

Totalt antal inkomna ärenden st 550

Exploateringsverksamhet
Planlagd yta i arbetsplatsområden m² (kommunägd) m2 0 0 0

Antal m² såld tomtmark i arbetsplatsområden m2 0 0 0

Bostadsbyggnadsprogram/antal bostäder byggstart st 250 230 150

Antal antagna detaljplaner st 5 3 4

Antal planremisser st 12 9 9

Lokalförsörjning-/förvaltning Mål
Planerat underhåll av byggnader kr/m² BRA 101 104 104

Förvaltningskostnad TuFa, kr/m² BRA 428* 456* 443*

Energiförbrukning för uppvärmning, kWh/m² BRA
 graddagkorrigerad förbrukning 104,4 107,2 114,4

 verklig förbrukning 101,7 116,8 107,7

Tertialuppföljning t om augusti
Samhällsbyggnadsnämnden

2011

 verklig förbrukning 101,7 116,8 107,7

(se separat bilaga, graddagskorrigerad och verklig förbrukning.)

* Förvaltningskostnad exkl. kapitaltjänst kostnad för inhyrdalokaler och städkostnader

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr
Avvikelse mot budget Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse 2010 Avvikelse2009

SBN exkl/resultatenheter 41 357 -1 125 537 -220

Tunafastigheter inkl. städverksamheten 0 3 850 83 2 153

Avfallshantering 0 0 451 129

MEDBORGARE/BRUKARE
Mått Mål Prognos 2011 Utfall 2010 Utfall 2009

Kundenkät TuFa (skala 1-5) 3,8 3,8 3,5 3,7

80% av kunderna ska vara nöjda med bygglovshanteringen 80% 80% 68%

Antal överklagan gällande detaljplaner 0 1 0 2

Resultat av Medborgarenkät (SCB) mätt i "nöjdindex"

Medelvärde för 

samtliga 

kommuner

Vallentuna 

kommun 2011 

prognos

Vallentuna 

kommun 2009

Vallentuna 

kommun 2007

Verksamhetens betygsindex för Vallentuna och för samtliga

 kommuner, medelvärdet redovisas. 100 högsta värde i  betygsindex

Nöjdhet med kommunala gator och vägar 51 60 55 53

Nöjdhet med kommunala gång och cykelvägar 53 55 53 54

Nöjdhet med renhållningen 64 70 65 64

* Medborgarenkäten genomförs vartannat år, nästa uppföljning görs hösten 2011,

MEDARBETARE
Mått Mål Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009

Medarbetarenkät, andel positiva svar 80% 83% 86%

Positiva till ledarskapet 80% 79% 78%

Positiva till SBF:s effektivitet 80% 76% 80%

Positiva till kompetensutveckling 80% 79% 83%

*Medarbetarenkänten kommer ej att genomföras 2011



STYRKORT

Styrkort för vägverksamheten

VERKSAMHETSMÅTT

Mått Prognos 2011 2010 2009

Vägdrift
Vägskötsel omfattande barmarks-och vinterunderhåll, offentlig

belysning och akuta underhållsarbeten:  

Vägar inklusive gångbanor kr/m2 2,5 2,8 2,0

Separata gång- och cykelvägar  kr/m2 0,5 0,8 0,0

Planerat underhåll omfattande beläggningsunderhåll, 

offentlig belysning reinvesteringar och brounderhåll  

Vägar inklusive gångbanor kr/m2 11,3 11,2 10,1
Separata gång- och cykelvägar  kr/m2 4,0 3,9 3,7

Mått Prognos 2011 2010 2009

Innehav av vägar inklusive gångbanor km 104,8 104,2 103,6

Innehav av separata gång- och cykelvägar km 51,6 51,2 50,7

varav övertagna vägar inklusive gångbanor km 0,6 0,4 3,4
varav övertagan separata gång-och cykelvägar km 0,4 0,6 1,2

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr

Budget 2011

Prognos utfall 

2011 Utfall 2010 Utfall 2009

Väghållning 21 512 22 012 23 334 19 331

Tertialuppföljning t om augusti
Samhällsbyggnadsnämnden

2011

MEDBORGARE/BRUKARE

Resultat av Medborgarenkät (SCB) mätt i "nöjdindex"

Medelvärde 

samtliga 

kommuner

Vallentuna 

kommun 2011 

Prognos

Vallentuna 

kommun 

2009

Vallentuna 

kommun 

2007

Verksamhetens betygsindex för Vallentuna och för samtliga

 kommuner, medelvärdet redovisas. 100 högsta värde i  betygsindex

Nöjdhet med kommunala gator och vägar 51 60 55 53
Nöjdhet med kommunala gång och cykelvägar 53 55 53 54

* Medborgarenkäten genomförs vartannat år, nästa uppföljning görs hösten 2011,

Tertialuppföljning t om augusti
Samhällsbyggnadsnämnden

2011

Kommentar till prognostiserat resultat:
Verksamheten väghållning ger ett prognostiserat underskott på  500 tkr. Tidigare har verksamheten aviserat ett förväntat 

underskott på 1300 tkr för vinterväghållningen  för januari- mars. Ett ärende har skrivits fram för äskande av medel av KSOF, 

beslut har ännu inte fattats i kommunstyrelsen. Vissa planerade åtgärder kommer inte att hinnas med under året  och därav kan

en del av det tidigare beräknade underskottet täckas.  Prognosen förutsätter att det blir en normal vinter utan extra kostnader 

för åtgärder som inte ingår i entreprenadavtalet.

Kommentarer till styrtal:
För att styrningen av kommunens väghållning skall bli tydligare har behovet av medel fördelats i två huvudgrupper. Dels i 

vägskötsel, som ur kostnadssynpunkt endast marginellt kan påverkas och dels i planerat underhåll där den årliga kostnaden 

lättare kan ändras. 

Under hösten 2009 genomfördes en medborgarundersökning. Medborgarundersökningen genomförs vartannat år. Under 

definitionen medborgare/brukare redovisas nöjdheten med kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar. Utfallet för 

Vallentunas del är enligt medel i betygsindex för gator och vägar och något högre än medel för gång- och cykelvägar. Positivt är

att Vallentuna ligger generellt högre än medeltalet för samtliga kommuner.  Undersökning kommer att genomföras under 

hösten, målet är att nöjdheten med kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar ska minst uppgå till 60 respektive 55.



STYRKORT

Styrkort för exploateringsverksamhet

VERKSAMHETSMÅTT

Mått Prognos 2011 Utfall 2010 Utfall 2009

Planlagd yta i arbetsplatsområden m² (kommunägd) m2 0 0 0

Antal m² såld tomtmark i arbetsplatsområden m2 0 0 0

Bostadsbyggnadsprogram/ antal bostäder byggstart st 250 230 150

Antal antagna detaljplaner st 5 3 4

Antal planremisser st 12 9 9

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr Budget Utfall Utfall Utfall
2011 t om augusti 2010 2009

Bostadsområden        inkomster 12 800 6 133 33 160 26 056

Bostadsområden        utgifter -23 169 -10 302 -45 388 -20 530

Totalt -10 369 -4 169 -12 228 5 526
Arbetsplatsområden   inkomster 5 000 0 0 203

Arbetsplatsområden   utgifter -2 750 -1 085 -1 090 -1 879

Totalt 2 250 -1 085 -1 090 -1 676

MEDBORGARE/BRUKARE

Tertialuppföljning t om augusti
Samhällsbyggnadsnämnden

2011

Mått Mål Prognos 2011 Utfall 2010 Utfall  2009

Antal överklagan gällande detaljplaner 0 1 0 2

Tertialuppföljning t om augusti
Samhällsbyggnadsnämnden

2011

Kommentar till prognostiserat resultat:
Det ekonomiska resultatet för bostadsexploateringen förväntas bli +3,1 Mkr. Detta beror främst på intäkter 

från marköverlåtelse i Uthamra strand.

Det ekonomiska resultatet för arbetsplatsexploateringen förväntas bli -1,3 Mkr. Resultatet belastas av 

kostnader i biblioteksprojektet samt i stationsområdesutredningen.

Kommentar till styrtal:
Prognosen för planlagd yta för arbetsplatsområden är noll. Beslut  finns  om planuppdrag för arbetsplatsområdena 

Karby 2 samt Okvista 5, men beslut om inriktning för planerna ska tas i KS.

Prognosen för antalet bostäder som börjar byggas under året är något högre än under de senaste åren.
Detaljplaner som har antagits eller förväntas antas under året är Vallentuna våtmarkspark, Källvägen,  

Fornminnesvägen,  Hagaskolan och Vallentuna idrottsplats samt Vallentuna centrum. 

Detaljplanen för Våtmarksparken har överklagats av Svenska kyrkan Stockholms stift och av Svenska kyrkan Vallentuna 

församling .

Detaljplanen för Upprätta Lingsberg har överklagats under 2010. Ärendet ligger nu hos regeringen med anledning av  att 

den berörs av  tidigare plan med bestämmelse enligt 113§ Byggnadslagen.

Antal nya detaljplaner som har startat under året är hittills en. Det är detaljplan för depå Roslagsbanan.



STYRKORT

Styrkort för bygglovsverksamheten

VERKSAMHETSMÅTT

Mått

Prognos 

2011

Utfall 

2010 Utfall 2009

Bygglov villa m planavgift (genomsnitt/kr) kr 29 107 29 107 29 107

Kostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten, % % 98% 98% 79%

Antal beviljade bygglov/bygganmälan st 375 361 338

Antal förhandsbesked st 100 75 40

Totalt antal inkomna ärenden st 550

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr

Bygglov och tillsyn

Budget 

2011

Prognos 

2011

Utfall 

2010 Utfall 2009

Kostnader 2 970 2 970 3 180 3 195

Intäkter -2 900 -2 900 -3 133 -2 533

Netto 70 70 47 662

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått Mål

Prognos 

2011

Utfall 

2010 Utfall 2009

80% av kunderna ska vara nöjda med bygglovshanteringen 80% 80% 68%

Tertialuppföljning t om augusti
Samhällsbyggnadsnämnden

2011

80% av kunderna ska vara nöjda med bygglovshanteringen 80% 80% 68%

Tertialuppföljning t om augusti
Samhällsbyggnadsnämnden

2011

Kommentar till prognostiserat resultat:
Från den 2 maj gäller en ny plan- och bygglag i Sverige. I den nya lagen finns det en del förändringar kring 

bygglovsprocessen. Lagen innebär bland annat att:

*Kommunens handläggningstid ska snabbas upp.

*Krav på kontrollansvarig och kontrollplan införs.

*Byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök på byggen.

*Kommunens roll i byggprocessen blir tydligare.

Verksamheten har under första och andra tertialet arbetat mycket med att anpassa handläggningen av 

ärenden till den nya plan- och byggnadslagen.

Verksamheten förväntas kunna bedrivas enligt budget.

Kommentarer till styrtal:
I budget är en fördelning av administrativa kostnader (löner osv) utlagd för att kunna följa upp dels hur 

mycket verksamheterna kostar och dels kunna se hur stor kostnadstäckningsgraden är för de 

verksamheter som kan finansieras med avgifter . Prognos för kostnadstäckningsgraden för året är 98%. 

Ärendemängden förväntas bli hög under året.

En kundundersökning kommer att genomföras i år gemensamt inom bygglovsalliansen. Resultatet av 

undersökningen kommer troligtvis inte hinnas presenteras i år utan i början av 2012.



STYRKORT

Styrkort för verksamheten lokalförsörjning-/förvaltning

VERKSAMHETSMÅTT

Mått Budget 2011

Prognos 

2011

Utfall 

2010

Utfall 

2009

Lokalförsörjning-/förvaltning
Planerat underhåll av byggnader kr/m² BRA 108 101 104 105

Förvaltningskostnad TuFa, kr/m² BRA 444 428 439 443*

Energiförbrukning för uppvärmning, kWh/m² BRA
 graddagkorrigerad förbrukning 104,4 108,7 114,4

 verklig förbrukning 101,7 120,2 107,7

(se separat bilaga, graddagskorrigerad och verklig förbrukning)

* Förvaltningskostnad exkl. kapitaltjänst kostnad för inhyrdalokaler och städkostnader

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr,  

Tunafastigheter inkl. städverksamheten Budget 2011

Prognos 

2011

Utfall 

2010

 Utfall 

2009

Kostnader 160 444 159 200 159 845 162 155

Intäkter -160 444 -163 050 -161 428 -164 308
Netto 0 -3 850 -1 583 -2 153

MEDBORGARE/BRUKARE
Prognos Utfall Utfall 

Tertialuppföljning t om augusti
Samhällsbyggnadsnämnden

2011

Mått Mål

Prognos 

2011

Utfall 

2010

Utfall 

2010

Kundenkät TuFa 3,8 3,8 3,5 3,7

Tertialuppföljning t om augusti
Samhällsbyggnadsnämnden

2011

Kommentarer till prognostiserat resultat:
Resultatprognosen för TunaFastigheter visar att verksamheterna kommer att ge ett överskott på  3 850 tkr. 

TunaFastigheter kommer under året att ha lägre kostnader inom vissa områden, framförallt avseende löner 

där man fortfarande haft vakanta tjänster. Personalbristen har också fått till följd att det planerade 

underhållet ej hunnit utföras i budgeterad omfattning. Ett större planerat underhållsprojekt på 

Hammarbacksskolan fick dessutom ställas in på grund av att inget acceptabelt anbud inkom. 

Kapitaltjänstkostnader ger ett överskott mot budget då Väsbygårdens ombygggnad blir färdigställt senare än 

beräknat . Även intäkterna ger ett överskott vilket beror på att tomställda lokaler har blivit uthyrda vilket 

inte fanns upptaget i budget och att en högre hyra för Väsbygården debiteras från färdigställande.  Intäkter 

för inhyrda lokaler har ökat.

Kommentarer till styrtal:
Den graddagskorrigerade energiförbrukningen för uppvärmning/m2 pekar på en minskning med ca 4% för 

året som en följd av energioptimerings- och energispararbete. 
I år kommer en förändrad kundenkätundersökning att genomföras under hösten där måtten kan komma att 

se annorlunda ut.



STYRKORT

Styrkort för verksamheten avfallshantering

VERKSAMHETSMÅTT -STATISTIK

Mått Prognos 2011 Utfall 2010 Utfall 2009

Avgifter

Vanligaste avgiften i småhus, hämtning varje vecka kr/år 2113 2113 2113

Vanligaste avgiften i flerbostadshus/lägenhet kr/år 1149 1149 1149

Vanligaste avgiften i fritidshus kr/år 1216 1216 1216

Pris per lägenhet och m2 enligt Nils Holgerssons rapport kr/m2 17,25 17,24 17,23

Insamling per person

Antal invånare st 30200 30144 29361

Mängd insamlat farligt avfall kg/person 10 9,75 11,05

Mängd kärl och säckavfall kg/person 236 234 236

Mängd insamlat grovavfall kg/person 190 192 231

Mängd insamlat förpacknings- och tidningsmaterial kg/person 80 69 79

Avfall till deponering

Mängd hushållsavfall till deponi kg/person 15 15.88 27

Omhändertagande av matanfall

Andel matavfall från storkök, butiker som återvinns genom biologisk behandling % 8 6,70 6,76

Andel matavfall från småhus som hemkomposteras % 1 0,79 0,81

EKONOMISK UPPFÖLJNING  Tkr,   

Avfallshantering Budget 2011

Prognos utfall 

2011 Utfall 2010

Utfall   

2009

Kostnader 18 433 18 433 17 321 17 150

Intäkter -18 433 -18 433 -17 772 -17 279

Netto 0 0 -451 -129

Tertialuppföljning t om augusti
Samhällsbyggnadsnämnden

2011

Netto 0 0 -451 -129

Tidigare års öveskott uppgår till 1 962 tkr, varav 933 tkr beräknas utnyttjas under året.

MEDBORGARE/BRUKARE

Resultat av Medborgarenkät  (SCB) mätt i "nöjdindex"

Medelvärde 

för samtliga 

kommuner

Vallentuna 

kommun 

prognos 2011

Vallentuna 

kommun 

utfall 2009

Vallentuna 

kommun 

utfall 2007
Verksamhetens betygsindex för Vallentuna och för samtliga

 kommuner, medelvärdet redovisas. 100 högsta värde i  betygsindex

Nöjdhet med renhållningen 64 70 65 64

* Medborgarenkäten genomförs vartannat år, nästa uppföljning görs hösten 2011,

Tertialuppföljning t om augusti
Samhällsbyggnadsnämnden

2011

Kommentar till prognostiserat resultat:
Resultatenheten Avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget .

Nuvarande avfallstaxa förblir oförändrad under 2011.  Ragn-Sells avtalspriser har indexuppräknat med ca 4 % för hushållsavfall och  ca 5% för 

slam och fett. SÖRAB:s avgifter för återvinningscentralernas verksamhet  har ökat  och behandlingsavgifter  för brännbart hushållsavfall har 

sänkts . Befolkningen ökar  vilket  ger ökade kostnader för återvinningscentraler.  För att balansera resultatet för de ökade kostnaderna 

kommer del av tidigare års överskott utnyttjas under 2011.

Utvecklingsarbete med avfallsplanen kräver större resurser. Krav på utökad insamling av matavfall från verksamheter sk Gröna Linjen 

kommer under året att ge större kostnader då antal nya kunder beräknas öka under året. 

Mängder trädgårdsavfall som avlämnas  fastighetsnära eller på återvinningscentraler beräknas öka då kommunen infört strängare regler för 

eldningsförbud. 

Kommentarer till styrtal:
Pris per lägenhet och m2 enligt Nils Holgerssons rapport baseras på årlig undersökning som HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och 

Fastighetsägarna Sverige utför årligen. Avgiften beräknas per 15 lägenheter per 1000 kvm och 3 st 370 liter avfallskärl. Vallentunas ligger på 

13 plats när det gäller rang på prisnivå för denna kategori.

Under hösten 2009 genomfördes en medborgarundersökning. Under definitionen medborgare/brukare redovisas nöjdheten med 

renhållningen. Positivt är att Vallentuna ligger generellt högre än medeltalet för samtliga kommuner.  Mängd hushållsavfall som deponeras 

har minskat med ca 40 % eftersom SÖRAB infört hårdare regler för sortering vid återvinningscentralerna. 



DRIFTSEKONOMI

Verksamhetsblock

SBN exkl resultatenheter Budget 

2011

Bokfört       

t om 

augusti

% Prognos Avvikelse 

mot budget

 Bokslut 

2010

Bokfört " f g 

år samma 

datum"

%

TOTALT * 41 357 26 313 64% 42 482 -1 125 40 508 22 785

Samhällsbyggnadsnämnden K 490 366 75% 490 0 336 215 49%

(arvoden) N 490 366 75% 490 0 336 215 49%

Förvaltningsgemensam K 26 287 16 301 62% 26 287 0 22 885 15 044 81%

administration I -18 204 -10 721 59% -17 604 -600 -17 704 -12 192 66%

(Löner,hyra, telefon, datorer etc) N 8 083 5 580 69% 8 683 -600 5 181 2 852 47%

Fysisk planering K 425 625 147% 425 0 429 254 78%

I -605 -248 41% -605 0 -520 -832 205%

N -180 377 -209% -180 0 -91 -578 -301%

Bygglov och inspektioner K 2 970 2 031 68% 2 970 0 3 180 2 100 78%

I -2 900 -1 795 62% -2 900 0 -3 133 -2 401 104%

N 70 237 338% 70 0 47 -301 -77%

Kart- o mätverksamhet K 3 180 1 283 40% 3 180 0 3 521 2 096 65%

I -1 850 -897 49% -1 550 -300 -1 694 -890 70%

N 1 330 386 29% 1 630 -300 1 827 1 206 62%

Markreserv K 1 392 706 51% 1 392 0 1 194 769 56%

I -2 543 -1 686 66% -2 543 0 -1 506 -801 62%

N -1 151 -980 85% -1 151 0 -312 -32 -40%

GIS-verksamheten K 1 730 837 48% 1 430 300 1 219 804 53%

I 0% 0 0 0%I 0% 0 0 0%

N 1 730 837 48% 1 430 300 1 219 804 53%

Väghållning K 22 189 15 050 68% 22 689 -500 23 334 12 610 60%

I -50 -63 126% -50 0 0 0 0%

N 22 139 14 987 68% 22 639 -500 23 334 12 610 60%

Parkverksamheten K 5 797 3 079 53% 5 947 -150 5 869 3 268 62%

I -100 -38 38% -100 0 -141 -110 110%

N 5 697 3 041 53% 5 847 -150 5 728 3 158 61%

Miljöskydd & naturvård K 4 434 2 472 56% 4 064 370 2 424 1 732 51%

I -2 074 -953 46% -1 854 -220 -1 395 -570 41%

N 2 360 1 519 64% 2 210 150 1 029 1 162 58%

Inspektioner med mera K 1 765 750 42% 1 290 475 1 842 1 355 79%

Livsmedel,  hälsoskydd I -1 476 -582 39% -916 -560 -1 170 -661 73%

N 289 168 58% 374 -85 672 694 87%

Bostäder, avgifter och underhåll K 11 690 7 610 65% 11 930 -240 11 666 7 843 69%

I -13 110 -8 827 67% -13 410 300 -13 235 -8 775 69%

N -1 420 -1 217 86% -1 480 60 -1 569 -932 65%

Bostadsanpassning K 1 820 879 48% 1 820 0 2 171 1 290 69%

N 1 820 879 48% 1 820 0 2 171 1 290 69%

Exploatering övrigt K 100 134 134% 100 0 936 637 54%

N 100 134 134% 100 0 936 637 54%

* K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad



DRIFTSEKONOMI
Kommentar till prognostiserat resultat:
Den samlade prognosen för samhällsbyggnadsnämnden exklusive resultatenheter visar på ett underskott på 1 125tkr

Resultatet för verksamheten förvaltningsgemensam administration ger ett negativt resultat på 600 tkr. En post i budget där det är svårt att nå 
uppsatta mål är utfördelningen av tid och där med överföring av timkostnader på investerings- och exploateringsprojekt, totalt beräknas 
underskottet till 1 600 tkr. Till stor del beror detta på att handläggare saknas då det fortfarande är svårrekryterat inom vissa yrkeskategorier, 

och att nyanställd personal inte kan debitera timmar på projekt i den utsträckning som upptagits i budget.  
En annan bidragande orsak är att nämndadministrationen har centraliserats och 1,2 tjänster har övertagits av kommunledningskontoret dock 
kommer kostnaden för 2,2 tjänster belasta förvaltningen. Detta beräknas nu till viss del kunna täckas av lägre personalkostnader för vakanser.

GIS -verksamheten - ger ett beräknat överskott på 300 tkr vilket beror på att handläggares tid inte har fördelats ut på verksamhet enligt plan.

Verksamheten kart- och mät ger en prognos på ett underskott på 300 tkr. Det är debitering av primärkartan och nybyggnadskartor som inte når 
uppsatta mål. Det är i budgetarbetet svårt att förutse hur många beställningar som kommer in under året.

Verksamheten väghållning ger ett prognostiserat underskott på  500 tkr. Tidigare har verksamheten aviserat ett förväntat underskott på 1300 
tkr för vinterväghållningen  för januari- mars. Ett ärende har skrivits fram för äskande av medel av KSOF, beslut har ännu inte fattats i 

kommunstyrelsen. Vissa planerade åtgärder kommer inte att hinnas med under året  och därav kan en del av det tidigare beräknade 
underskottet täckas.  Prognosen förutsätter att det blir en normal vinter utan extra kostnader för åtgärder som inte ingår i entreprenadavtalet.

Parkverksamheten ger ett underskott på 150 tkr på grund av merkostnader för sommarblomster. 

Miljöverksamheter na ger tillsammans ett  prognostiserat nettoresultat på 65 tkr. Verksamheterna har haft vakanta tjänster vilket ger minskade 
personalkostnader detta påverkar även intäkterna. Utdebitering för tillsyn når inte uppsatta mål.

Kommentarer till styrtal väghållning:
För att styrningen av kommunens väghållning skall bli tydligare har behovet av medel fördelats i två huvudgrupper. Dels i vägskötsel, som ur 
kostnadssynpunkt endast marginellt kan påverkas och dels i planerat underhåll där den årliga kostnaden lättare kan ändras. 

Under hösten 2009 genomfördes en medborgarundersökning. Medborgarundersökningen genomförs vartannat år. Under definitionen 
medborgare/brukare redovisas nöjdheten med kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar. Utfallet för Vallentunas del är enligt medel i 
betygsindex för gator och vägar och något högre än medel för gång- och cykelvägar. Positivt är att Vallentuna ligger generellt högre än 

medeltalet för samtliga kommuner.  Undersökning kommer att genomföras under hösten, målet är att nöjdheten med kommunala gator, vägar, 
gång- och cykelvägar ska minst uppgå till 60 respektive 55.

Kommentarer till styrtal exploatering:
Prognosen för planlagd yta för arbetsplatsområden är noll. Beslut  finns  om planuppdrag för arbetsplatsområdena Karby 2 samt Okvista 5, men  
beslut om inriktning för planerna  ska tas i KS. Prognosen för antalet bostäder  som börjar byggas under året är något högre än under de senaste 
åren.  Detaljplaner som har antagits eller förväntas antas under året är Vallentuna våtmarkspark, Källvägen,  Fornminnesvägen,  Hagaskolan och 

Kommentar till prognostiserat resultat:
Den samlade prognosen för samhällsbyggnadsnämnden exklusive resultatenheter visar på ett underskott på 1 125tkr

Resultatet för verksamheten förvaltningsgemensam administration ger ett negativt resultat på 600 tkr. En post i budget där det är svårt att nå 
uppsatta mål är utfördelningen av tid och där med överföring av timkostnader på investerings- och exploateringsprojekt, totalt beräknas 
underskottet till 1 600 tkr. Till stor del beror detta på att handläggare saknas då det fortfarande är svårrekryterat inom vissa yrkeskategorier, 

och att nyanställd personal inte kan debitera timmar på projekt i den utsträckning som upptagits i budget.  
En annan bidragande orsak är att nämndadministrationen har centraliserats och 1,2 tjänster har övertagits av kommunledningskontoret dock 
kommer kostnaden för 2,2 tjänster belasta förvaltningen. Detta beräknas nu till viss del kunna täckas av lägre personalkostnader för vakanser.

GIS -verksamheten - ger ett beräknat överskott på 300 tkr vilket beror på att handläggares tid inte har fördelats ut på verksamhet enligt plan.

Verksamheten kart- och mät ger en prognos på ett underskott på 300 tkr. Det är debitering av primärkartan och nybyggnadskartor som inte når 
uppsatta mål. Det är i budgetarbetet svårt att förutse hur många beställningar som kommer in under året.

Verksamheten väghållning ger ett prognostiserat underskott på  500 tkr. Tidigare har verksamheten aviserat ett förväntat underskott på 1300 
tkr för vinterväghållningen  för januari- mars. Ett ärende har skrivits fram för äskande av medel av KSOF, beslut har ännu inte fattats i 

kommunstyrelsen. Vissa planerade åtgärder kommer inte att hinnas med under året  och därav kan en del av det tidigare beräknade 
underskottet täckas.  Prognosen förutsätter att det blir en normal vinter utan extra kostnader för åtgärder som inte ingår i entreprenadavtalet.

Parkverksamheten ger ett underskott på 150 tkr på grund av merkostnader för sommarblomster. 

Miljöverksamheter na ger tillsammans ett  prognostiserat nettoresultat på 65 tkr. Verksamheterna har haft vakanta tjänster vilket ger minskade 
personalkostnader detta påverkar även intäkterna. Utdebitering för tillsyn når inte uppsatta mål.

Kommentarer till styrtal väghållning:
För att styrningen av kommunens väghållning skall bli tydligare har behovet av medel fördelats i två huvudgrupper. Dels i vägskötsel, som ur 
kostnadssynpunkt endast marginellt kan påverkas och dels i planerat underhåll där den årliga kostnaden lättare kan ändras. 

Under hösten 2009 genomfördes en medborgarundersökning. Medborgarundersökningen genomförs vartannat år. Under definitionen 
medborgare/brukare redovisas nöjdheten med kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar. Utfallet för Vallentunas del är enligt medel i 
betygsindex för gator och vägar och något högre än medel för gång- och cykelvägar. Positivt är att Vallentuna ligger generellt högre än 

medeltalet för samtliga kommuner.  Undersökning kommer att genomföras under hösten, målet är att nöjdheten med kommunala gator, vägar, 
gång- och cykelvägar ska minst uppgå till 60 respektive 55.

Kommentarer till styrtal exploatering:
Prognosen för planlagd yta för arbetsplatsområden är noll. Beslut  finns  om planuppdrag för arbetsplatsområdena Karby 2 samt Okvista 5, men  
beslut om inriktning för planerna  ska tas i KS. Prognosen för antalet bostäder  som börjar byggas under året är något högre än under de senaste 
åren.  Detaljplaner som har antagits eller förväntas antas under året är Vallentuna våtmarkspark, Källvägen,  Fornminnesvägen,  Hagaskolan och 

Vallentuna idrottsplats samt Vallentuna centrum.  Detaljplanen för Våtmarksparken har överklagats av Svenska kyrkan Stockholms stift och av 
Svenska kyrkan Vallentuna församling . Detaljplanen för Upprätta Lingsberg har överklagats under 2010. Ärendet ligger nu hos regeringen med 
anledning av  att den berörs av  tidigare plan med bestämmelse enligt 113§ Byggnadslagen.  Antal nya detaljplaner som har startat under året är 
hittills en. Det är detaljplan för depå Roslagsbanan.

Kommentarer till styrtal bygglovsverksamheten:
I budget är en fördelning av administrativa kostnader (löner osv) utlagd för att kunna följa upp dels hur mycket verksamheterna kostar och dels 

kunna se hur stor kostnadstäckningsgraden är för de verksamheter som kan finansieras med avgifter . Prognos för kostnadstäckningsgraden för 
året är 98%. Ärendemängden förväntas bli hög under året.
En kundundersökning kommer att genomföras i år gemensamt inom bygglovsalliansen. Resultatet av undersökningen kommer troligtvis inte 
hinnas presenteras i år utan i början av 2012.



DRIFTSEKONOMI

Verksamhetsblock

Resultatenheter Budget 2011 Bokfört      

t om 

augusti

% Prognos Avvikelse 

mot budget

 Bokslut 2010 Bokfört "f g 

år samma 

datum"

%

TOTALT * 0 -10 279 -3 849 -3 849 -5 493

TuFa - administrativa kostn. K 8 575 4 392 51% 7 411 1 164 6 612 4 170 51%

Löner,hyra, telefon, datorer etc I -75 -50 67% -75 0 -137 -112 149%

N 8 500 4 342 51% 7 336 1 164 6 475 4 058 50%

Parkeringsverksamhet K 239 131 55% 239 0 209 114 42%

I -550 -669 122% -650 100 -728 -627 114%

N -311 -538 173% -411 100 -519 -513 186%

Utförargrupp, personalkostnader osv K 5 142 3 178 62% 5 142 0 5 088 3 074 62%

Intern fördelning I -3 100 -1 765 57% -3 200 100 -3 392 -1 849 77%

N 2 042 1 413 69% 1 942 100 1 696 1 225 48%

Egna, hyrda och K 132 303 81 507 62% 132 223 80 133 594 83 544 65%

bostadsfastigheter I -142 534 -96 708 68% -144 939 2 405 -142 425 -94 705 68%

N -10 231 -15 202 149% -12 716 2 485 -8 831 -11 161 94%

TuFa städ,

Personalkostnader,material, maskiner K 13 835 9 037 65% 13 835 0 13 964 8 975 65%

Interna intäkter via städavtal I -13 835 -9 285 67% -13 835 0 -14 355 -9 429 68%

N 0 -248 ###### 0 0 -391 -454

TuFa städ- konferensservice K 350 75 22% 350 0 378 224 65%

I -350 -316 90% -350 0 -390 -287 83%

N 0 -241 0 -12 -63

Totalt TuFa Städ 0 -489 0 0 -517

Totalt TuFa 0 -10 474 -3 849 3 849 -6 908Totalt TuFa 0 -10 474 -3 849 3 849 -6 908

Avfallshantering K 18 433 11 609 63% 18 433 0 17 321 10 949 58%

I -18 433 -11 415 62% -18 433 0 -17 772 -9 534 55%

N 0 194 ###### 0 0 -451 1 415 94%

* K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad

Kommentarer till prognostiserat resultat för TunaFastigheter:
Resultatprognosen för TunaFastigheter visar att verksamheterna kommer att ge ett överskott på  3 850 tkr.  TunaFastigheter kommer under året att ha 

lägre kostnader inom vissa områden, framförallt avseende löner där man fortfarande haft vakanta tjänster. Personalbristen har också fått till följd att det 

planerade underhållet ej hunnit utföras i budgeterad omfattning. Ett större planerat underhållsprojekt på Hammarbacksskolan fick dessutom ställas in på 
grund av att inget acceptabelt anbud inkom. Kapitaltjänstkostnader ger ett överskott mot budget då Väsbygårdens ombyggnad blir färdigställt senare än 

beräknat . Även intäkterna ger ett överskott vilket beror på att tomställda lokaler har blivit uthyrda vilket inte fanns upptaget i budget och att en högre 

hyra för Väsbygården debiteras från färdigställande.  Intäkter för inhyrda lokaler har ökat.

Kommentarer till styrtal:
Den graddagskorrigerade energiförbrukningen för uppvärmning/m2 pekar på en minskning med ca 4% för året som en följd av energioptimerings- och 
energispararbete. I år kommer en förändrad kundenkätundersökning att genomföras under hösten där måtten kan komma att se annorlunda ut.

Kommentar till prognostiserat resultat för Avfallshantering:
Resultatenheten Avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget .

Nuvarande avfallstaxa förblir oförändrad under 2011.  Ragn-Sells avtalspriser har indexuppräknat med ca 4 % för hushållsavfall och  ca 5% för slam och 

fett. SÖRAB:s avgifter för återvinningscentralernas verksamhet  har ökat  och behandlingsavgifter  för brännbart hushållsavfall har sänkts . Befolkningen 

ökar  vilket  ger ökade kostnader för återvinningscentraler.  För att balansera resultatet för de ökade kostnaderna kommer del av tidigare års överskott 

utnyttjas under 2011.

Utvecklingsarbete med avfallsplanen kräver större resurser. Krav på utökad insamling av matavfall från verksamheter sk Gröna Linjen kommer under året 

att ge större kostnader då antal nya kunder beräknas öka under året. 

Mängder trädgårdsavfall som avlämnas  fastighetsnära eller på återvinningscentraler beräknas öka då kommunen infört strängare regler för 

eldningsförbud. 

Kommentarer till styrtal avfallshantering:
Pris per lägenhet och m2 enligt Nils Holgerssons rapport baseras på årlig undersökning som HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och 

Fastighetsägarna Sverige utför årligen. Avgiften beräknas per 15 lägenheter per 1000 kvm och 3 st 370 liter avfallskärl. Vallentunas ligger på 13 plats när 

det gäller rang på prisnivå för denna kategori.

Under hösten 2009 genomfördes en medborgarundersökning. Under definitionen medborgare/brukare redovisas nöjdheten med renhållningen. Positivt 

är att Vallentuna ligger generellt högre än medeltalet för samtliga kommuner.  Mängd hushållsavfall  som deponeras har minskat med ca 40 % eftersom 
SÖRAB infört hårdare regler för sortering vid återvinningscentralerna. 

Kommentarer till prognostiserat resultat för TunaFastigheter:
Resultatprognosen för TunaFastigheter visar att verksamheterna kommer att ge ett överskott på  3 850 tkr.  TunaFastigheter kommer under året att ha 

lägre kostnader inom vissa områden, framförallt avseende löner där man fortfarande haft vakanta tjänster. Personalbristen har också fått till följd att det 

planerade underhållet ej hunnit utföras i budgeterad omfattning. Ett större planerat underhållsprojekt på Hammarbacksskolan fick dessutom ställas in på 
grund av att inget acceptabelt anbud inkom. Kapitaltjänstkostnader ger ett överskott mot budget då Väsbygårdens ombyggnad blir färdigställt senare än 

beräknat . Även intäkterna ger ett överskott vilket beror på att tomställda lokaler har blivit uthyrda vilket inte fanns upptaget i budget och att en högre 

hyra för Väsbygården debiteras från färdigställande.  Intäkter för inhyrda lokaler har ökat.

Kommentarer till styrtal:
Den graddagskorrigerade energiförbrukningen för uppvärmning/m2 pekar på en minskning med ca 4% för året som en följd av energioptimerings- och 
energispararbete. I år kommer en förändrad kundenkätundersökning att genomföras under hösten där måtten kan komma att se annorlunda ut.

Kommentar till prognostiserat resultat för Avfallshantering:
Resultatenheten Avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget .

Nuvarande avfallstaxa förblir oförändrad under 2011.  Ragn-Sells avtalspriser har indexuppräknat med ca 4 % för hushållsavfall och  ca 5% för slam och 

fett. SÖRAB:s avgifter för återvinningscentralernas verksamhet  har ökat  och behandlingsavgifter  för brännbart hushållsavfall har sänkts . Befolkningen 

ökar  vilket  ger ökade kostnader för återvinningscentraler.  För att balansera resultatet för de ökade kostnaderna kommer del av tidigare års överskott 

utnyttjas under 2011.

Utvecklingsarbete med avfallsplanen kräver större resurser. Krav på utökad insamling av matavfall från verksamheter sk Gröna Linjen kommer under året 

att ge större kostnader då antal nya kunder beräknas öka under året. 

Mängder trädgårdsavfall som avlämnas  fastighetsnära eller på återvinningscentraler beräknas öka då kommunen infört strängare regler för 

eldningsförbud. 

Kommentarer till styrtal avfallshantering:
Pris per lägenhet och m2 enligt Nils Holgerssons rapport baseras på årlig undersökning som HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och 

Fastighetsägarna Sverige utför årligen. Avgiften beräknas per 15 lägenheter per 1000 kvm och 3 st 370 liter avfallskärl. Vallentunas ligger på 13 plats när 

det gäller rang på prisnivå för denna kategori.

Under hösten 2009 genomfördes en medborgarundersökning. Under definitionen medborgare/brukare redovisas nöjdheten med renhållningen. Positivt 

är att Vallentuna ligger generellt högre än medeltalet för samtliga kommuner.  Mängd hushållsavfall  som deponeras har minskat med ca 40 % eftersom 
SÖRAB infört hårdare regler för sortering vid återvinningscentralerna. 



PERSONALREDOVISNING

 Personal Mål 2011-08-31 2010-12-31 2009-12-31

Antal anställda 88 86 88

Antal årsarbetare 83,6 85,3 87,3

Medelålder (år) 47,4 47,8 47,6

Andel män 41% 41% 42%

Medellön (tkr) 28,4 28,2 27,9

Medianlön (tkr) 26,9 26,5 26,3

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 2011-08-31 2010-12-31 2009-12-31

Andel sjukdgr som avser de som är

sjuka 60 dgr eller mer 83,6% 64,8% 72,4%

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 3,0% 8,7% 10,4%

Kvinnor 2,9% 8,7% 6,5%

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 0,0% 9,2% 7,0%

30 - 49 år 0,9% 6,3% 5,3%

50 år och äldre 5,2% 10,4% 10,3%

Samtliga 5,0% 8,7% 8,0%

Frisknärvaro 32,0%

Personalomsättning % 2011-08-03 Helår 2010 Helår 2009

Toalt 11,4% 14,9% 9,3%

Medarbetarenkät - andel som svarat positivt vad gäller: 2011 2010 2009

Ledarskap 80% 79% 78%Ledarskap 80% 79% 78%

Arbetstillfredsställelse 88% 92%

Kompetensutveckling 80% 79% 83%

Delaktighet 81% 84%

Effektivitet 80% 76% 80%

Kundorientering 88% 88%

Arbetsmiljö 82% 81%

Jämställdhet 81% 77%

Kränkande  särbehandling 97% 98%

Medarbetarenkät, andel pos.svar** 83% 86%

Kommunen som arbetsgivare 79% 96%

**Siffran tas med som samlat mått på rapporten

Jämställdhet* 77% 86% 80%

Kränkande  särbehandling 98% 100% 95%

Medarbetarenkät, andel pos.svar** 86% 85% 79%

Kommunen som arbetsgivare 96% 91% 86%

*Uppdelat på två områden från och med 2007
**Siffran tas med som samlat mått på rapporten

Kommentarer till personalredovisning
Sjukfrånvaron har åter minskat och är den lägsta som har uppmätts sedan förvaltningen bildades.  Andelen  

korttidssjuka har minskat stort. Ett antal nya medarbetare har börjat men  några vakanser återstår att besätta. 

Rekrytering pågår för närvarnade av trafikplanerare och planarkitekt.  Konkurrensen om viss teknisk personal är stor i 

regionen. Viktigt är nu att bibehålla den goda arbetsmiljön som finns för att personalen ska ges goda förutsättningar för 

att göra ett bra jobb och trivas.  



STYRKORT

Dr SN 2011.031

VERKSAMHETSMÅTT

Mått

Mål / Budget 

2011

Prognos 

2011

Utfall

 2010

Utfall 

2009
Andel personer av total befolkning i kommunen i relevant åldersgrupp

Ekonomiskt bistånd - antal hushåll 290,0 295,0 288,0 265,0
Ekonomiskt bistånd - genomsnitt antal månader 5,5 5,5 5,3 5,3
Andel barn och unga i dygnetruntvård 0,11% 0,10% 0,09% 0,08%
Andel äldre med hemtjänst 6,76% 6,97% 6,29% 6,51%
Andel äldre i särskilt boende 4,73% 4,69% 5,20% 4,69%
Andel personer i särskilt boende, socialpsykiatri 0,04% 0,04% 0,04% 0,05%
Andel vuxna med boende enligt LSS 0,53% 0,54% 0,53% 0,55%

EKONOMISK UPPFÖLJNING  (Tkr)

Mått

Budget 

2011

Avvikelse  

2010

Avvikelse 

2009
Socialnämnden 379 100 3 517 -1 713 -890

Förvaltningsövergripande 44 716 646
Individ- och familjeomsorg 48 283 -1 018
Äldreomsorg 144 630 3 145
Funktionsnedsättning 141 471 744

Prognos 

Avvikelse 

2011

2011
Socialnämnden

Tertialrapport 2

Funktionsnedsättning 141 471 744

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått 2011 2010 2009 2008
Resultat av brukarenkät *

Antal nöjda med Socialtjänsten totalt - 90% 4,13 80%
Individ och familjeomsorg - 96% 4,13 93%
Äldreomsorg - 81% 4,77 83%
Funktionsnedsättning - 84% 3,77 72%
*) 2010 och 2008  års brukarenkät gäller utförarverksamhet, 2009 avser myndighetsutövning.

FRAMTID/UTVECKLING

Mål

Upp-

följning
Bidra till människors förmåga till självständigt liv och egen försörjning Pågår
Stärka individens inflytande över genomförandet av insatser Pågår
Individen ska känna trygghet vad gäller typen och utförandet av insatser Pågår

MEDARBETARE

Mått Mål

Augusti 

2011

Utfall 

2010

Utfall 

2009
Medarbetarenkäten, andel positiva svar
Genomsnitt totalt - 85% 84%
Kommunen som arbetsgivare - 85% 85%
Sjukfrånvaro 5,0% 5,3% 5,5% 5,4%
Könsfördelning, Andel Män 50% 11,3% 12,8% 14,0%



DRIFTSEKONOMI

Verksamhetsblock

Budget Bokfört 

110831

% Prognos Avvikelse 

mot 

budget

 Budget Bokfört 

100831

%

TOTALT, TKR   (Netto) * 379 100 243 367 64% 375 583 3 517 357 194 236 336 66%

Politisk verksamhet K 1 200 831 69% 966 234 800 552 69%
I -400 0 0% 0 -400 0 -80 ..
N 800 831 104% 966 -166 800 472 59%

Förvaltningsövergripande verksamhet K 45 972 28 671 62% 44 507 1 465 45 662 27 715 61%
I -2 056 -935 45% -1 403 -653 -4 581 -766 17%
N 43 916 27 736 63% 43 104 812 41 081 26 949 66%

Individ- och familjeomsorg K 54 764 36 933 67% 58 797 -4 033 52 322 34 889 67%
I -6 481 -6 233 96% -9 496 3 015 -6 839 -4 297 63%
N 48 283 30 700 64% 49 301 -1 018 45 483 30 592 67%

Äldreomsorg K 172 583 114 350 66% 174 542 -1 959 163 475 111 382 68%
I -27 953 -22 038 79% -33 057 5 104 -27 161 -18 125 67%
N 144 630 92 312 64% 141 485 3 145 136 314 93 257 68%

Funktionsnedsättning K 164 858 107 371 65% 164 315 543 157 485 103 304 66%
I -23 387 -15 583 67% -23 588 201 -23 969 -18 238 76%
N 141 471 91 788 65% 140 727 744 133 516 85 066 64%

* K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad

20102011

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE

Socialnämnden har under året erhållit ett budgettillskott på totalt 2 550 tkr, 1 750 tkr för befarat underskott (inkl. 250 tkr för 

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE

Socialnämnden har under året erhållit ett budgettillskott på totalt 2 550 tkr, 1 750 tkr för befarat underskott (inkl. 250 tkr för 
kvalitets- och uppföljningsarbete) samt 800 tkr för en organisationsförändring. Med detta tillskott inräknat prognostiseras i 
dagsläget ett överskott på 3 517 tkr. Den förbättrade prognosen beror i första hand på högre prognostiserade intäkter. Detta 
gäller framför allt prognosen för ersättningen från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn och intäkter vid 
försäljning av platser för särskilt boende för äldre. Vad gäller kostnadssidan har en viss omfördelning skett mellan blocken.
Inom individ- och familjeomsorgsområdet beräknas kostnaden för placeringar hamna på en högre nivå, medan 
placeringskostnaderna inom området funktionsnedsättning istället vid denna tidpunkt beräknas bli lägre jämfört med tidigare 
prognoser. 

Inom blocket ”Individ- och familjeomsorg” återfinns kostnader för placeringar, öppenvård, rådgivning och ekonomiskt bistånd. 
Underskottet på kostnadssiden beror bl.a. på en oväntad, mycket kostsam placering på vuxensidan där vårddygnskostnaden 
höjts rejält under en period. Från och med 1 oktober beräknas kostnaden åter reduceras, vilket dock inte är helt klart i 
dagsläget. Den totala kostnaden för denna enstaka placering, med en under året varierad vårddygnskostnad, beräknas till 2 
mkr, men kan bli högre. Även kostnaderna för familjehemsplaceringar beräknas bli högre än budgeterat. Budgeten för 
ekonomiskt bistånd uppgår till 12,5 mkr, vilket är lägre än 2010 års utfall på 12,9 mkr. Efter 8 månader har 75% av budgeten 
förbrukats och ett underskott på ca 1,8 mkr prognostiseras.

Äldreomsorgen beräknas totalt sett generera ett överskott, men inom blocket prognostiseras såväl under- som överskott. 
Budgeten för att bedriva hemtjänst ligger i stort sett på samma nivå som 2010 års utfall, vilket är alltför snävt för att rymma en 
förväntad volymökning. Underskottet beräknas till 4,2 mkr. Överskottet för verksamhetsblocket förklaras av att behovet av 
platser för särskilt boende för äldre minskat under året. I dagsläget finns även tomma platser. Ett minskat behov av att köpa
enstaka boendeplatser, i kombination med att Socialnämnden säljer fler platser än budgeterat, gör att ett överskott på 6,2 
mkr prognostiseras för boende. I denna beräkning ingår ett planerat öppnande av platser för växelvård/korttidsboende fr.o.m. 
1 november på Väsbygården. 

Blocket "Funktionsnedsättning" innefattar verksamheter för personer inom socialpsykiatrin och funktionshindrade enligt LSS 
och SoL. Större delen av budgettillskottet tillfördes detta block och prognosen är nu positiv. Inom blocket prognostiseras 
emellertid fortfarande ett underskott vad gäller personlig assistans där budgeten ligger under 2010 års utfall, vilket inte 
beräknas räcka för att täcka årets kostnader. Beslut om insats tas i nästan alla dessa ärenden av försäkringskassan, vilket 
innebär att kommunen inte kan påverka volymen. Prognosen för boende ser dock bättre ut än tidigare på grund av att enstaka 
placeringar avslutats alternativt inte tillkommit som förväntat. 

De förändringar i lämnade prognoser hittills i år visar hur oförutsägbara händelser kan få stor påverkan på kostnader och 
intäkter. Nu återstår fyra månader av året och även under dessa månader kommer mycket att ske inom Socialnämndens starkt 
lagreglerade verksamhetsområden. Vissa händelser går att förutse andra inte. Det enda som är riktigt säkert är att dessa på 

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE

Socialnämnden har under året erhållit ett budgettillskott på totalt 2 550 tkr, 1 750 tkr för befarat underskott (inkl. 250 tkr för 
kvalitets- och uppföljningsarbete) samt 800 tkr för en organisationsförändring. Med detta tillskott inräknat prognostiseras i 
dagsläget ett överskott på 3 517 tkr. Den förbättrade prognosen beror i första hand på högre prognostiserade intäkter. Detta 
gäller framför allt prognosen för ersättningen från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn och intäkter vid 
försäljning av platser för särskilt boende för äldre. Vad gäller kostnadssidan har en viss omfördelning skett mellan blocken.
Inom individ- och familjeomsorgsområdet beräknas kostnaden för placeringar hamna på en högre nivå, medan 
placeringskostnaderna inom området funktionsnedsättning istället vid denna tidpunkt beräknas bli lägre jämfört med tidigare 
prognoser. 

Inom blocket ”Individ- och familjeomsorg” återfinns kostnader för placeringar, öppenvård, rådgivning och ekonomiskt bistånd. 
Underskottet på kostnadssiden beror bl.a. på en oväntad, mycket kostsam placering på vuxensidan där vårddygnskostnaden 
höjts rejält under en period. Från och med 1 oktober beräknas kostnaden åter reduceras, vilket dock inte är helt klart i 
dagsläget. Den totala kostnaden för denna enstaka placering, med en under året varierad vårddygnskostnad, beräknas till 2 
mkr, men kan bli högre. Även kostnaderna för familjehemsplaceringar beräknas bli högre än budgeterat. Budgeten för 
ekonomiskt bistånd uppgår till 12,5 mkr, vilket är lägre än 2010 års utfall på 12,9 mkr. Efter 8 månader har 75% av budgeten 
förbrukats och ett underskott på ca 1,8 mkr prognostiseras.

Äldreomsorgen beräknas totalt sett generera ett överskott, men inom blocket prognostiseras såväl under- som överskott. 
Budgeten för att bedriva hemtjänst ligger i stort sett på samma nivå som 2010 års utfall, vilket är alltför snävt för att rymma en 
förväntad volymökning. Underskottet beräknas till 4,2 mkr. Överskottet för verksamhetsblocket förklaras av att behovet av 
platser för särskilt boende för äldre minskat under året. I dagsläget finns även tomma platser. Ett minskat behov av att köpa
enstaka boendeplatser, i kombination med att Socialnämnden säljer fler platser än budgeterat, gör att ett överskott på 6,2 
mkr prognostiseras för boende. I denna beräkning ingår ett planerat öppnande av platser för växelvård/korttidsboende fr.o.m. 
1 november på Väsbygården. 

Blocket "Funktionsnedsättning" innefattar verksamheter för personer inom socialpsykiatrin och funktionshindrade enligt LSS 
och SoL. Större delen av budgettillskottet tillfördes detta block och prognosen är nu positiv. Inom blocket prognostiseras 
emellertid fortfarande ett underskott vad gäller personlig assistans där budgeten ligger under 2010 års utfall, vilket inte 
beräknas räcka för att täcka årets kostnader. Beslut om insats tas i nästan alla dessa ärenden av försäkringskassan, vilket 
innebär att kommunen inte kan påverka volymen. Prognosen för boende ser dock bättre ut än tidigare på grund av att enstaka 
placeringar avslutats alternativt inte tillkommit som förväntat. 

De förändringar i lämnade prognoser hittills i år visar hur oförutsägbara händelser kan få stor påverkan på kostnader och 
intäkter. Nu återstår fyra månader av året och även under dessa månader kommer mycket att ske inom Socialnämndens starkt 
lagreglerade verksamhetsområden. Vissa händelser går att förutse andra inte. Det enda som är riktigt säkert är att dessa på 
det ena eller andra sättet kommer att påverka ekonomin och därmed det faktiska utfallet för 2011. 



INVESTERINGAR

Investeringsprojekt
Budget Bokfört 

110831

% Återstår 

TOTALT, TKR 5 383 2 516 47% 2 867

7722 - Trygghetslarm 1 817 2 320 128% -503
7735 - Verksamhetssystem 1 331 0% 1 331
7748 - Inventarier nya Korallen 251 120 48% 131
7762 - Div utr/omb Väsbygården 484 76 16% 408
9999 - Årligt investeringsanslag 1 500 0% 1 500

2011

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE

Av den totala investeringsbudgeten för 2011 har följande investeringsprojekt 
ombudgeterats från 2010:

7722 - Trygghetslarm 817 tkr
7735 - Verksamhetssystem 831 tkr
7748 - Inventarier nya Korallen 251 tkr

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE

Av den totala investeringsbudgeten för 2011 har följande investeringsprojekt 
ombudgeterats från 2010:

7722 - Trygghetslarm 817 tkr
7735 - Verksamhetssystem 831 tkr
7748 - Inventarier nya Korallen 251 tkr
7762 - Div utr/omb Väsbygården   484 tkr

Det årliga investeringsanslaget på 1,5 mkr planeras att användas förutom till att täcka det 
uppvisade underskottet för investering av trygghetslarm, även för investering av larm på 
Addictus och myndighetsavdelningen samt för inredning av den andra etappen av 
Väsbygården. Den ombudgeterade investeringsbudgeten från den första etappen beräknas 
inte räcka för inköp av sängar mm. 



PERSONALREDOVISNING

Personal Mål 2011-08-31 2010-12-31 2009-12-31

Antal anställda 399 399 385

Antal årsarbetare 344,7 343,2 328,3

Medelålder (år) 44,8 44,0 44,1

Medellön (tkr) 24,0 23,4 22,9

Medianlön (tkr) 22,2 21,8 21,2

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Mål 2011-08-31 Helår 2010 Helår 2009

Andel sjukdgr som avser de som är
sjuka 60 dgr eller mer 50,2% 46,2% 51,8%

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 3,1% 4,3% 3,4%
Kvinnor 5,7% 5,7% 5,8%

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 4,2% 3,8% 3,7%
30 - 49 år 5,4% 5,4% 5,4%
50 år och äldre 5,8% 6,4% 6,1%

Samtliga 4% 5,3% 5,5% 5,4%

Personalomsättning % 2011-08-31 Helår 2010 Helår 2009

Totalt 8,2% 11,0% 16,0%

Jämställdhet och mångfald Mål 2011-08-31 2010-12-31 2009-12-31

Antal anställda, andel män 50% 11,3% 12,8% 14,0%

Föräldraledighet, andel män 50% - 13% 13,0%

Vård av barn, andel män 50% - 12% 9,0%

Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till: 2011-08-31 2010 2009

Ledarskap - 86% 87%

Arbetstillfredsställelse - 93% 91%

Kompetensutveckling - 90% 86%

Delaktighet - 91% 89%

Effektivitet - 86% 85%

Kundorientering - 94% 94%

Arbetsmiljö - 80% 73%

Jämställdhet och mångfald - 79% 81%

Medarbetarindex (andel positiva svar) - 87% 86%

Kommunen som arbetsgivare, en fråga - 85% 85%



VERKSAMHETSMÅTT

Mått Mål

Utfall 

2010

Utfall 

2009

Utfall           

2008

Utfall           

2007

Riket            

2010

Länet           

2010

Antal elever i Vallentuna gymnasium 543 611 668 683

      varav externa 110 109 106 99

Antal elever i andra kommuner och friskolor 1 030 876 839 727

      varav fristående skolor 594 468 447 307

      varav kommunala skolor 433 398 377 405

      varav landstingsskolor 3 10 15 15

Antal skolor för elever från Vallentuna 119

Antal elever i gymnasiesärskola 27 26 27 23

Antal elever i särvux 7

Antal helårsstudieplatser grundl.vux utb. 14 19 29

Antal helårsstudieplatser gymn.vux utb. 157 134 116

Antal studerande SFI 179 131 83

Invånare 20 år med fullföljd gymn.utbildning 74% 75% 76% 76% 72% 69%

Invånare 20 år med grundl. behörigh. till högsk. 66% 66% 64% 63% 64% 61%

Övergång till högsk. inom 3 år efter gy.utbildn. 36% 43% 39% 32% 42% 49%

Elever i komm. som fullföljde gymn. inom 4 år exkl IV 85% 85% 84% 86% 83% 80%

Betyg minst G, grundl. kurser Vuxutb. 64% 70% 79%
Betyg minst G, gymn. kurser Vuxutb. 82% 88% 87%

2010
Kommunstyrelsen

Verksamhets

2011
Utbildningsnämnden

VaSaRu Tertial 2

Betyg minst G, gymn. kurser Vuxutb. 82% 88% 87%

EKONOMISK UPPFÖLJNING  (Tkr) Sparande Prognos

Mått

i eget 

kapital

Budget      

2011               

Avvikelse  

2011

Avvikelse 

2010

Avvikelse 

2009

Avvikelse 

2008

Avvikelse 

2007

Utbildningsnämnden fast ram 27 932 0

UN Resultatenhet 700 0 -1 200

Gymnasieskolpeng 127 100 -1 962
Utbildningsnämnden tidigare år -10 228 -2 950 1 306 1 814

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått Mål

Utfall 

2011

Utfall 

2010

Utfall 

2009

Utfall           

2008

Enkät till elever åk 1 vid Vallentuna gymnasium, andra kommuner och friskolor

Elever nöjda med verksamheten på sin skola 93% 91% 92% 87%

Elever trygga i skolan 93% 95% 91% 90%

Elever meningsfullt att gå till skolan 81% 80% 73% 83%

FRAMTID/UTVECKLING

Mål Mål

Utfall 

2011

Utfall 

2010

Utfall 

2009

Utfall           

2008

Utfall           

2007

Andel sökt till Vallentuna gymnasium i första hand 24% 22% 30% 34%
Nöjdhet kompetensutveckling (Medarb.enkät) 78% 75% 69% 46%

MEDARBETARE

Mått Mål

Utfall 

2011

Utfall 

2010

Utfall 

2009

Utfall           

2008

Utfall           

2007

Medarbetarenkäten, andel positiva svar Öka årligen 81% 80% 77% 73%

Sjukfrånvaro 5% 3,9% 4,2% 4,1% 4,5%

Könsfördelning, andel män 42,4% 39,0% 37,0% 35,0%

Definitioner av de olika mätområdena finns i bilaga till VaSaRu-rapporternDefinitioner av de olika mätområdena finns i bilaga till VaSaRu-rapportern



Uppföljning av ekonomi Utbildningsnämnden fast budgetram

Driftsbudget

Verksamhetsblock 2011 2011 2011

Prognos 

2011

Sparande 

i eget 

kapital

Budget Bokfört 

110831

% Prognos Avvikelse 

mot 

budget

 

K 0 27 932 14 246 51% 27 932 0

I 0 0 0 0 0

TOTALT N* 0 27 932 14 246 51% 27 932 0

Utbildningsnämnden samt K 600 472 79% 600 0

gymnasieantagning Stockholms län I

N 600 472 79% 600 0

Elevresor, inackorderingstillägg, K 5 761 3 398 59% 5 761 0

elevförsäkring, lokaler, skoldatatek, I 

ungdomsmottagning, ungdomsuppföljning N 5 761 3 398 59% 5 761 0

Tilläggspeng inom gymnasieskolan K 8 101 3 568 44% 8 101 0

I

N 8 101 3 568 44% 8 101 0

Tilläggspeng och elevresor inom K 6 640 4 043 61% 6 640 0

gymnasiesärskola I

samt särvux N 6 640 4 043 61% 6 640 0

Vuxenutbildning inom K 6 830 2 765 40% 6 830 0Vuxenutbildning inom K 6 830 2 765 40% 6 830 0

Kunskapscentrum Nordost I

N 6 830 2 765 40% 6 830 0

* K=Kostnad   I=Intäkt   N=Nettokostnad 

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE

Utbildningsnämndens budgetram uppgår till 27 mnkr för 2011. Prognosen pekar på att kostnaderna ryms 

inom ram. 

Kommunfullmäktige tog i december 2010 beslut om att införa gymnasieskolpeng fr.o.m. januari 2011. 

Budgeten för utbildningsnämnden har därmed delats upp i en del med fast budgetram, en resultatenhet och 

en gymnasieskolpengsbudget kopplad till elevantal. 

De bokförda kostnaderna inom den fasta ramen varierar under året eftersom flera kostnader debiteras 

kommunen ojämnt under året. Kostnaderna för gymnasieantagningen debiteras en gång per år och 

kostnaderna för Kunskapscentrum Nordost (KCNO) debiteras per tertial. Kostnaderna för gymnasiesärskola 

och särvux debiteras ofta kvartalsvis.   



Uppföljning av ekonomi Utbildningsnämnden resultatenhet

Driftsbudget

Verksamhetsblock 2011 2011 %

Prognos 

2011 2010 2010 %

Sparande 

i eget 

kapital

Budget Bokfört 

110831

av 

bud-

get

Avvikelse 

mot 

budget

 Bokslut Bokfört 

100630

av 

bok-

slut

K 53 724 36 038 67% 53 197 26 809 50%

I -53 724 -35 020 65% -12 410 -5 409 44%

TOTALT N* 700 0 1 018 -1 200 40 787 21 400
662 Vallentuna gymnasium K 53 724 36 038 67% 53 197 26 809 50%

I -53 724 -35 020 65% -12 410 -5 409 44%

N 700 0 1 018 -1 200 40 787 21 400

* K=Kostnad   I=Intäkt   N=Netto 

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE RESULTATENHETER

Budgeten för Vallentuna gymnasium består fr.o.m. 2011 av budgeterade kostnader och budgeterade 

intäkter, främst i form av gymnasieskolpeng. Bokslutet för 2010 visar de totala kostnaderna för Vallentuna 

gymnasium, budgetram från Vallentuna kommun och intäkter, främst i form av ersättning från andra 

kommuner. Budget 2011 och bokslut 2010 är således inte helt jämförbara, men de totala kostnaderna kan 

jämföras. 

Vallentuna gymnasium har redan under 2010 inlett arbetet med att anpassa organisationen till mindre 

elevkullar och införandet av gymnasieskolpeng och lyckades i detta arbete skapa ett överskott på 0,7 mnkr 

som nu redovisas som sparande i eget kapital. Detta överskott kan fungera som buffert inför förändringar av 

elevströmmar framöver på motsvarande sätt som för de skolpengsfinansierade resultatenheterna inom 

barn- och ungdomsnämnden. Detta överskott är också viktigt att ha som buffert vid införande av 

gymnasiereformen med de nya gymnasieprogrammen med start hösten 2011. 

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE RESULTATENHETER

Budgeten för Vallentuna gymnasium består fr.o.m. 2011 av budgeterade kostnader och budgeterade 

intäkter, främst i form av gymnasieskolpeng. Bokslutet för 2010 visar de totala kostnaderna för Vallentuna 

gymnasium, budgetram från Vallentuna kommun och intäkter, främst i form av ersättning från andra 

kommuner. Budget 2011 och bokslut 2010 är således inte helt jämförbara, men de totala kostnaderna kan 

jämföras. 

Vallentuna gymnasium har redan under 2010 inlett arbetet med att anpassa organisationen till mindre 

elevkullar och införandet av gymnasieskolpeng och lyckades i detta arbete skapa ett överskott på 0,7 mnkr 

som nu redovisas som sparande i eget kapital. Detta överskott kan fungera som buffert inför förändringar av 

elevströmmar framöver på motsvarande sätt som för de skolpengsfinansierade resultatenheterna inom 

barn- och ungdomsnämnden. Detta överskott är också viktigt att ha som buffert vid införande av 

gymnasiereformen med de nya gymnasieprogrammen med start hösten 2011. 

Prognosen för 2011 visar ett underskott på ca 1,2 mnkr. 



Uppföljning av ekonomi Gymnasieskolpeng

Driftsbudget

Verksamhetsblock 2011 2011 2011 2011

Budget Bokfört 

110831

% Prognos Avvikelse 

mot budget

 

Gymnasieskolpeng K 129 600 87 634 68% 131 612 -2 012

I -2 500 -2 141 86% -2 550 50

N* 127 100 85 493 67% 129 062 -1 962

* K=Kostnad   I=Intäkt   N=Nettokostnad 

Skolpeng årsbelopp/elev Gymnasie- Kostnader Elever Kostnader

skolpeng  

kr/år

Budget 

2011
Bokfört 

110831 %

prognos    

2011

prognos    

2011

Barn och fritidsprogrammet 72 016 1512 1 002 66% 21

Byggprogrammet 102 683 7722 4 530 59% 72

Elprogrammet 94 454 7084 4 275 60% 75

Energiprogrammet 100 351 2910 1 764 61% 29

Estetiska programmet 92 127 2948 2 039 69% 32

Estetiska programmet, inriktningen musik 104 875 1678 1 068 64% 16

Fordonsprogrammet 118 351 6747 4 404 65% 57

Fordonsprogrammet, inrikt.transport/logistik 158 933 636 1 020 160% 10

Handels och administrationsprogrammet 76 510 5280 3 280 62% 74

Hantverksprogrammet 93 761 3750 2 081 55% 26

Hotell- och restaurangprogrammet 108 014 4968 3 192 64% 46

Industriprogrammet 100 919 202 134 66% 2

Livsmedelsprogrammet 118 929 238 119 50% 1

Medieprogrammet 100 504 6734 3 978 59% 67

Naturbruksprogrammet 141 780 4254 2 841 67% 30

Naturvetenskapsprogrammet 75 193 13760 8 716 63% 183Naturvetenskapsprogrammet 75 193 13760 8 716 63% 183

Omvårdnadsprogrammet 75 782 1894 1 198 63% 25

Samhällsvetenskapsprogrammet 68 371 31437 22 305 71% 455

GY11 Ekonomiprogrammet 68 371 3418 28 1% 50

GY11 Humanistiska programmet 68 371 0

Teknikprogrammet 82 349 5765 3 954 69% 70

International Baccalaureate 95 231 746 334 45% 8

Gymnasiesärskola 198 798 5566 3 701 66% 27

IV / GY11 Preparandutbildning 92 616 7609 2 896 38% 40

GY11 Yrkesintroduktion 92 616

GY11 Individuellt alternativ 142 616

GY11 Programinriktat individuellt val (nationellt tillägg)

IVIK / GY11 Språkintroduktion 171 360 2742 1 728 63% 17

Övrigt: uppbokning ej fördelat på program höstterminen 7 048 30

Intäkter, momsåterbetalning -2500 -2 141

Summa utfall VT, nettokostnader 64 413

Summa prognos HT, nettokostnader 64 649
Totalt 127100 85 493 67% 1 463 129 062

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE GYMNASIESKOLPENG

Den preliminära budgetramen för gymnasieskolpeng  uppgår till  127,1  mnkr. Prognosen visar 1463 elever fördelade på de olika 

programmen till en total kostnad av 129 mnkr. 

Kommunfullmäktige tog i december 2010 beslut om att införa gymnasieskolpeng fr.o.m. januari 2011. Budgeten för 

utbildningsnämnden har därmed delats upp i en del med fast budgetram, en resultatenhet och en gymnasieskolpengsbudget 

kopplad till elevantal. 

Gymnasieskolpeng har utbetalats fr.o.m. januari 2011 till Vallentuna gymnasium, annan kommun och fristående gymnasieskolor. 

Vallentuna kommun gör utbetalningarna månadsvis, vissa andra kommuner har dock valt att fakturera kostnaderna kvartalsvis eller 

terminsvis.

I tabellen redovisas gymnasieskolpengsbeloppen för nuvarande gymnasieprogram. Dessa belopp gäller samtliga elever under 

vårterminen och de elever som går åk 2 och 3 under höstterminen. För de elever som börjar i åk 1 under höstterminen 2011 gäller 

skolpengsbelopp enligt Gy2011. Prognosen för dessa elever är osäker, då avstämning görs per 1 oktober.  I tabellen redovisas endast 

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE GYMNASIESKOLPENG

Den preliminära budgetramen för gymnasieskolpeng  uppgår till  127,1  mnkr. Prognosen visar 1463 elever fördelade på de olika 

programmen till en total kostnad av 129 mnkr. 

Kommunfullmäktige tog i december 2010 beslut om att införa gymnasieskolpeng fr.o.m. januari 2011. Budgeten för 

utbildningsnämnden har därmed delats upp i en del med fast budgetram, en resultatenhet och en gymnasieskolpengsbudget 

kopplad till elevantal. 

Gymnasieskolpeng har utbetalats fr.o.m. januari 2011 till Vallentuna gymnasium, annan kommun och fristående gymnasieskolor. 

Vallentuna kommun gör utbetalningarna månadsvis, vissa andra kommuner har dock valt att fakturera kostnaderna kvartalsvis eller 

terminsvis.

I tabellen redovisas gymnasieskolpengsbeloppen för nuvarande gymnasieprogram. Dessa belopp gäller samtliga elever under 

vårterminen och de elever som går åk 2 och 3 under höstterminen. För de elever som börjar i åk 1 under höstterminen 2011 gäller 

skolpengsbelopp enligt Gy2011. Prognosen för dessa elever är osäker, då avstämning görs per 1 oktober.  I tabellen redovisas endast 

de program som är helt nya. 



INVESTERINGAR

Uppföljning av ekonomi 

Investeringsbudget

Investeringsprojekt

Budget Bokfört 

110831

% Prognos Avvikelse 

mot 

budget

TOTALT, TKR 500 182 36% 500 0

Vallentuna gymnasium 500 182 36% 500 0

2011

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE INVESTERINGAR

Utbildningsnämndens årliga investeringsbudget omfattar 500 tkr. 

En ombyggnation av Vallentuna gymnasiums lokaler har påbörjats under 2011, i detta första skede främst för 

att ge plats åt en fristående grundskola i en separat del av byggnaden.  Det finansieras genom en separat 

investeringsbudget inom samhällsbyggnadsnämnden. 

Utbildningsnänndens årliga anslag används till inredning  och utrustning  av bibliotek och elevstudierum.



PERSONALREDOVISNING

Personal Mål 2011-08-31 2010-08-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31

Antal anställda 63 68 66 69 71

Antal årsarbetare 61 65 63,2 66,0 67,0

Medelålder (år) 45,7 46,4 46,5 45,8 47,3

Medellön (tkr) 29,7 28,6 29,3 28,5 27,1

Medianlön (tkr) 29,4 28,2 28,9 28,2 27,1

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 2011-08-31 2010-08-31 Helår 2010 Helår 2009 Helår 2008

Andel sjukdgr som avser de som är

sjuka 60 dgr eller mer 37,3% 74,5% 61,2% 53,6% 52,7%

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 2,4% 1,9% 2,5% 2,1% 3,0%

Kvinnor 1,8% 5,8% 4,9% 5,6% 4,7%

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 2,7% 2,3% 2,1% 1,5% 0,9%

30 - 49 år 2,4% 3,2% 3,2% 3,2% 2,3%

50 år och äldre 1,7% 5,6% 4,9% 5,7% 6,5%

Samtliga < 5% 2,1% 4,2% 3,9% 4,2% 4,1%

Personalomsättning % 2011-08-31 2010-08-31 Helår 2010 Helår 2009 Helår 2008

Totalt 17,6% 5,9% 10,5% 10,1% 22,1%

Jämställdhet och mångfald 2011-08-31 2010-08-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Antal anställda, andel män 39% 40% 42% 39% 37%

Föräldraledighet, andel män 14% 0%

Vård av barn, andel män 41% 41%Vård av barn, andel män 41% 41%

Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till: 2010 2009 2008

Ledarskap 72% 85% 73%

Arbetstillfredsställelse 87% 91% 87%

Kompetensutveckling 78% 75% 69%

Delaktighet 90% 90% 85%

Effektivitet 73% 71% 71%

Kundorientering 96% 93% 88%

Arbetsmiljö 61% 55% 38%

Jämställdhet och mångfald* 69% 61% 79%

Medarbetarindex (andel positiva svar) 81% 80% 77%

Kommunen som arbetsgivare, en fråga 61% 66% 50%

Svarsfrekvens 87 %

*Innehåller ny fråga 2009 som inte är jämförbar med tidigare år. 

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE PERSONAL

Utbildningsnämnden uppfyller  sedan flera år det kommungemensamma målet att ha en sjukfrånvaro under 5 

%.  

Vallentuna kommun har beslutat att inte genomföra medarbetarenkäten under 2011. 



RESULTAT

Mått Mål
Utfall 
10/11

Utfall 
09/10

Utfall 
08/09

Utfall 
07/08

Utfall 
06/07

Förort 
2010

Riket 
2010 Riktn.

Indi-
kator

Kunskap
Elever som fullföljer utbild inom 4 år, exl IV 90% 87% 82% 82% 84% 83% 83% ����

Grundläggande behörighet för högskolestudier 85% prel 79% 77% 84% 85% 74% 87% 87% ����

Genomsnittligt betygspoäng prel 13,0 13,0 13,5 13,0 12,6 14,2 14,0 ����

Elever med minst G i Eng, Ma och Sv
Nationella program NV och SP prel 94% 98% 97% 94% 94% 97% 98% ����

Övriga Nationella program prel 72% 55% 60% 61% 61% 85% 86% ����

Specialutformade program prel 75% 90% 93% 91% 86% 95% 94% ����

Elever från IV till nationellt program 70% 58% 90% 72% 52% ����

Värdegrund
Trygghet (EE) >80% 95% 96% 98% 96% 91% ����

Positiv stämning (EE) >80% 80% 91% 87% 81% 82% ����

VERKSAMHET/PROCESSER

Mått Mål
Utfall 
10/11

Utfall 
09/10

Utfall 
08/09

Utfall 
07/08

Utfall 
06/07

Förort 
2009

Riket 
2009 Riktn.

Indi-
kator

Personaltäthet
Antal lärare/100 elever 8,2 9,2 7,6 7,4 6,7 7,5 7,9 ����

Behörighet/utbildning
Andel lärare med ped högskoleexamen 77% 79% 83% 82% 73% 75% 80% ����

Ledningsprocesser
V-tuna 
BUF

Ledning (ME) >80% 72% 85% 73% 77% 74% 83% ����

Delaktighet (ME) >80% 90% 90% 85% 85% 82% 90% ����

Effektivitet (ME) >80% 73% 71% 71% 68% 67% 80% ����

Övriga mått
Lärarnas kompetens (EE) >80% 81% 88% 89% 84% 83% ����

Kunskap betygskriterier (EE) >80% 75% 80% 85% 79% 73% ����

Styrkort 

Vallentuna gymnasium

1

Kunskap betygskriterier (EE) >80% 75% 80% 85% 79% 73% ����

Ansvar/inflytande  (EE) >80% 60% 57% 45% 55% 47% ����

Arbetsro (EE) 71% 62% 81% 45% 49% ����

ELEVER/VÅRDNADSHAVARE

Mått (enligt enkät) Mål
Utfall 
10/11

Utfall 
09/10

Utfall 
08/09

Utfall 
07/08

Utfall 
06/07 Riktn.

Indi-
kator

Nöjda elever >80%
Kvalitet på undervisningen  (EE) >80% 67% 87% 76% 66% 69% ����

Verksamheten (EE) >80% 72% 84% 81% 75% 80% ����

Nöjda föräldrar >80%
Val av gymnasium (VE) >80% 93% 97% ����

FRAMTID/UTVECKLING

Mått Mål
Utfall 
10/11

Utfall 
09/10

Utfall 
08/09

Utfall 
07/08

Utfall 
06/07

V-tuna 
BUF Riktn.

Indi-
kator

Nöjdhet kompetensutveckling (ME) >80% 78% 75% 69% 46% 47% 83% ����

Andel av Vallentunas gymnasieelever i skolan 30% 32% 39% 43% 45%
Andel sökt till Vallentuna gymn. i första hand 24% 22% 30% 34%

MEDARBETARE

Mått Mål
Utfall 
10/11

Utfall 
2009

Utfall 
2008

Utfall 
2007

Utfall 
2006

V-tuna 
BUF Riktn.

Indi-
kator

Medarbetarenkäten, andel positiva svar >80% 81% 80% 77% 73% x 83% ����

Personalomsättning 7,4% 10,1% 22,1% 7,4% 15,8% 9,6% ����

Sjukfrånvaro 4,0% 4,2% 4,1% 4,7% 5,1% 8,1% ����

uppdaterad 11-09-14

1



Överförmyndarnämnden VaSaRu-rapport tertial 2 2011
ÖN 2011.017-6

Uppföljning av ekonomi Riktpunkt
Driftsbudget 67%

Verksamhetsblock Budget Bokfört Prognos Prognos- Bokslut Bokfört
2011 t o m 

Augusti
% 2011 avvikelse    

mot 
budget

2010 Augusti 
2010

TOTALT, TKR  (Netto) * 2 022 1 597 79% 2 222 200 2 245 1 557

Överförmyndarnämnden, kostnader K 2 022 1 597 79% 2 222 -200 2 299 1 557
varav entreprenader och köp av verksamhet K 0 2 .. 0 0 8 6
varav konsulttjänster K 40 8 20% 40 0 1 1
varav fast arvode t förtroendevalda K 100 74 74% 100 0 61 41
varav sammanträdesersättning t förtroendevalda K 40 35 88% 40 0 26 17
varav månadslön K 744 460 62% 744 0 728 450
varav timlön K 0 0 0 0 70 69
varav ersättning för övertid, fyllnadstid o d K 0 6 0 0 11 3
varav uppdragstagare K 375 541 144% 525 -150 573 448
varav löner ej arbetad tid K 11 9 % 11 0 46 18
varav kostnadsersättningar K 74 49 66% 74 0 84 63
varav sociala avgifter K 463 323 70% 513 -50 506 347
varav personalsociala kostnader K 57 33 83% 57 0 50 30
varav lokalhyror K 0 17 0 0 29 17
varav förbrukningsvaror och förbrukningsmaterial K 6 0% 6 0 27 2
varav kontorsmaterial och trycksaker K 10 5 50% 10 0 12 9
varav diverse främmande tjänster K 54 17 31% 54 0 24 5
varav tele-, IT-kommunikation och postbefordran K 41 10 24% 41 0 33 11
varav transporter och resor K 5 7 134% 5 0 6 5
varav representation K 0 0 .. 0 0 2 0
varav diverse kostnader K 2 1 50% 2 0 2 2
Överförmyndarnämnden, intäkter I 0 0 .. 0 0 -54 -18

N 2 022 1 597 79% 2 222 200 2 245 1 539

* K=Kostnad I=Intäkt N=Netto* K=Kostnad I=Intäkt N=Netto

Avvikelseanalys av nyckeltal och driftsbudget
Verksamheten har fram till och med den 30 juni 2011 förbrukat  79 procent av erhållen budget att jämföra mot riktpunkten  67 procent. 
Förbrukning under samma period förgående år var 62 procent. Nämndens budget har varit påverkad av den årliga granskningen av 
årsräkningar  och arvoderingen till uppdragstagare  och det är inom dessa poster (se posten uppdragstagare, sociala avgifter  samt 

kostnadsersättningar) kostnaderna för årets första sju månader är större än angiven riktpunkt . 
Överförmyndarnämnden beslutade  den 19 maj 2011 att äska  200 000 kr från KSOF:s medel 2011 (ÖN §136/2011) för att klara de ökade 
kostnaderna som arvoderingen medfört . Aktuell kostnad  kan inte begränsas då Vallentuna kommun genom överförmyndarnämnden  
enligt lag är skyldig att erlägga arvode till uppdragstagare i de fall huvudman saknar ekonomiska tillgångar överstigande 2,65 prisbasbelopp. 
Årsräkningar för 2010 inkom under årets (2011) första tre månader och de var färdiggranskade  midsommar.  Arvodena för dessa har 
utbetalts under sommaren. 



Vallentuna kommun Måluppfyllelse 2011

Strategiskt område Typ av mål Målformulering
Ansvarig 

nämnd
. Planerade åtgärder

Tillväxt och 

utveckling

Kommungemensamt 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.

KS

Uppfyllt

Befolkningsutvecklingen 2011 följer 

befolkningsprognosen (2,1%). 2010 var tillväxten 

2,6% (högst i Sverige). Befolkningstillväxten från 

2006 till 2010 har i genomsitt varit 1,9% per år. 

Tillväxt och 

utveckling

Kommungemensamt 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

KS

Arbete pågår

Arbete pågår med strukturplan för Karby/Brottby 

(klart 2012), södra Vallentuna (klart 2012)och 

Grönplan (klart 2012).

Fördjupad översiktsplan (FÖP) 

Gillinge och strukturplan 

Lindholmen påbörjas tidigast 2012. 

Tillväxt och 

utveckling

Kommungemensamt Enligt Vision Stockholm Nordost ska antalet 

arbetstillfällen i Vallentuna kommun öka till 

cirka 10 000 fram till år 2030, vilket motsvarar 

en genom-snittlig årlig tillväxt på 2 procent.

KS

Uppfyllt

Fortsatt god tendens tack vare nyföretagandet och 

företag som kommit hit som en följd av den höga 

befolkningsinflyttningen. I dagsläget ca 8000 

arbetstillfällen

Tillväxt och 

utveckling

Kommungemensamt Kommunen ska säkerställa en god ekonomisk 

hushållning och därmed inte skjuta över 

finansieringen av dagens verksamhet till 

kommande generatio-ner. Resultatet ska 

därför över tid uppgå till minst 2 procent av 

summan för skatteintäkter, utjämning och 

generella statsbidrag.

KS

Uppfyllt

Det genomsnittliga resultatet för 2009-2013 

berkäknas bli 2,3 procent.

Tillväxt och 

utveckling

Kommungemensamt Företagarna som är verksamma i Vallentuna 

ska vara nöjda med kommu-nens service. Nöjd-

Kund-Index (NKI) enligt Stockholm Business 

Alliance (SBA) undersökning ska uppgå till 

minst 75.

KS

Ej uppfyllt

NKI-mätningen 2011 visade att Vallentuna sjunkit 

till 58 (2009 var resultatet 64) Det är främst inom 

bygglov och miljöfrågor som det skett en nedgång

Handlingsplan ska tas fram och 

utbildning är inplanerad

Tillväxt och 

utveckling

Kommungemensamt Kommunen ska ha en stark långsiktig 

betalningsförmåga och så långt som möjligt 

självfinansiera planerade investeringar. 

Soliditeten ska därför överstiga 50 procent.

KS

Uppfyllt

Soliditeten per den 30 aug var 65 procent.

Tillväxt och 

utveckling

Kommungemensamt 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.

KS

Arbete pågår

Resultat av SCB mätning kommer i december.

Tillväxt och 

utveckling

Kommungemensamt Kommunens invånare ska uppleva kommunens 

verksamheter som ända-målsenliga. Nöjd-

Medborgar-Index (NMI) enligt SCB:s 

medborgarundersökning ska uppgå till minst 

58.

KS

Arbete pågår

Resultat av SCB mätning kommer i december.

Tillväxt och 

utveckling

Kommungemensamt Kommunens invånare ska uppleva att de har 

stort inflytande över de kommunala besluten. 

Nöjd-Inflytande-Index (NII) enligt SCB:s 

medborgarundersökning ska uppgå till minst 

45.

KS

Arbete pågår

Resultat av SCB mätning kommer i december.

Tillväxt och 

utveckling

Kommungemensamt Andelen kunskapsföretag av företagen i 

kommunen ska uppgå till minst 30 procent vid 

mandatperiodens slut.

KS

Arbete pågår

Antalet kunskapsföretag ökar men det gör också 

andra företag, andelen kunskapsföretag är 24%

Frågan är aktuell inom samarbetet 

med nordostkommunerna

Måluppfyllelse



Vallentuna kommun Måluppfyllelse 2011

Strategiskt område Typ av mål Målformulering
Ansvarig 

nämnd
. Planerade åtgärderMåluppfyllelse

Stor valfrihet

Kommungemensamt Kommuninvånarna ska vara nöjda med den 

erbjudna valfriheten inom förskola och 

grundskola.

BUN

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.

Stor valfrihet

Kommungemensamt Kommuninvånarna ska vara nöjda med den 

erbjudna valfriheten inom gymnasieskola.

UN

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.

Stor valfrihet

Kommungemensamt Kommuninvånarna ska vara nöjda med den 

erbjudna valfriheten inom äldreomsorgen

SN

Arbete pågår

En särskild uppföljning av äldres erfarenheter vad 

gäller LOV i hemtjänsten kommer att genomföras 

under hösten. 

I september kommer en riktad information att ges 

i kontakt med 80-åringar i kommunen.

Kunskap för livet

Kommungemensamt Det samlade betygsresultatet (meritvärdet) i 

Vallentunas grundskolor ska årligen överstiga 

det förväntade resultatet i enlighet med 

Skolverkets mätning.

BUN

Uppfyllt

Meritvärdet för elever som lämnade grundskolan 

vårterminen 2010 var 209 och det är högre än det 

förväntade värdet, 207, för dessa elever. 

Kunskap för livet

Kommungemensamt Andelen elever som går ut grundskolan med 

fullständiga betyg ska årligen överstiga det 

förväntade värdet i enlighet med Skolverkets 

mätning med minst två procentenheter.

BUN

Ej uppfyllt

Andelen elever som lämnade grundskolan 

vårterminen 2010 med fullständiga betyg (minst 

betyget godkänt i alla ämnen) var 78 % och det är 

strax under det förväntade värdet, 79 %. Den 

nationella statistiken med förväntat värde för 2011 

har ännu inte presenterats.

Fokus på förbättrade betygsresultat. 

Kvalitets-arbetet ska förbättras vad 

gäller analys av resultat och vidta 

åtgärder utifrån analysen. Flertal 

utvecklingsarbeten genomförs och 

sammanfattas i gemensam 

genomförandeplan.

Kunskap för livet

Kommungemensamt Det samlade betygsresultatet (meritvärdet) i 

Vallentunas grundskolor ska vara bland de 30 

bästa kommunerna i landet.

BUN

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. 

Enligt punkten ovan. 

Kunskap för livet

Kommungemensamt Minst 85 procent av kommunens 

gymnasieelever (oavsett huvudman) ska ha 

grundläggande behörighet för universitets- 

och högskolestudier.

UN

Arbete pågår

Andelen kommuninvånare som är 20 år och har 

fullföljd gymnasieutbildning uppgår till 74 % för 

2010. Andelen kommuninvånare som är 20 år och 

har grundläggande behörighet till högskola uppgår 

till 66 %.  Målet är nytt för 2011 och den nationella 

statistiken för betygen 2011 har inte publicerats 

ännu. 

Kunskap för livet

Kommungemensamt Minst 90 procent av gymnasieeleverna ska ha 

fullföljt gymnasiet inom fyra år.

UN

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 85 % fullföljt utbildningen inom fyra år 2010. 

Vid Vallentuna gymnasium har 87 % av eleverna 

fullföljt utbildningen inom fyra år 2010. Resultat är 

bättre än genomsnittet för riket och 

förortskommuner som båda är 83 %. 

Utbildningsnämnden har givit 

förvaltningen i uppdrag att redovisa 

en handlingsplan för att fler elever 

ska fullfölja sin gymnasieutbildning. 

Ett utkast har presenterats vid 

Utbildningsnämndens möte 16 juni.
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Strategiskt område Typ av mål Målformulering
Ansvarig 

nämnd
. Planerade åtgärderMåluppfyllelse

Den trygga 

kommunen

Kommungemensamt 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.

SBN

Arbete pågår

Arbete avses påbörjas under tredje kvartalet 2011. 

Arbete kommer att pågå och slutföras under 2012. 

Avsatta medel i driftbudget om 400 tkr föreslås 

överföras till år 2012.

Den trygga 

kommunen

Kommungemensamt 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.

KS

Uppfyllt

Kommer att uppnås under perioden (2011).  

Redovisning i KSAU oktober - november.

Sammanställning av redan gjorda 

tillgänglighetsuppföljning och redan 

framtaget förslag till handlingsplan.

Välskött kommun 

med engagerade 

Kommungemensamt Andel positiva svar i medarbetarenkäten för 

kommunen som helhet ska minst uppgå till 90 

KS
Ej uppfyllt

Medarbetarenkät kommer ej att genomföras 

under 2011.

Välskött kommun 

med engagerade 

medarbetare

Kommungemensamt Sjukfrånvaron i kommunen som helhet ska 

vara högst 5 procent.

KS

Ej uppfyllt

Sjukfrånvaron jan-aug 2011 är 5,1%. För helår 2010 

var siffran 5,7 % för kommunen totalt. 

Fortsatt arbete med förebyggande 

åtgärder och rehabilitering.

Välskött kommun 

med engagerade 

medarbetare

Kommungemensamt Vi ska åstadkomma en jämnare könsfördelning 

av antalet anställda i kommunens 

verksamheter.

KS

Arbete pågår

31/8: 81% kvinnor, 19% män. Ingen förändring 

under tertial 2.

I rekryteringsarbetet fortsatt arbete 

med att försöka locka sökande från 

det underrepresenterade könet.

Välskött kommun 

med engagerade 

medarbetare

Kommungemensamt Alla kommunens verksamheter ska arbeta 

enligt Iip-standard och klara omcertifiering. 

KS

Uppfyllt

Alla kommunens verksamheter arbetar enligt IiP-

standard.

God miljö för en 

långsiktigt hållbar 

utveckling

Kommungemensamt Vallentuna kommun ska senast 2011 ha 

antagit lokala miljömål som grundas på de 

nationella miljömålen för god miljö och hållbar 

utveckling 

SBN

Arbete pågår

Inventering av nuläge har genomförts. 

Analysarbete fortgår under hösten. Tidplanen är 

under diskussion med politiken. Troligen kommer 

inte arbetet att slutföras förrän 2012. Avsatta 

medel i driftbudgeten om 200 tkr är ca 100 tkr 

upparbetade, kvarvarande budget 100 tkr föreslås 

överföras till år 2012.

God miljö för en 

långsiktigt hållbar 

utveckling

Kommungemensamt Siktdjupet i Vallentunasjön ska, efter 

genomförda åtgärder, uppgå till minst en 

meter. 

SBN

Arbete pågår

Fisket återupptogs i april. Vid nästa 

styrgruppsmöte ska fortsatta åtgärder (2011-2012) 

diskuteras.  I augusti ses en minskning i mängden 

fångad vitfisk och en ökning av mändgen 

djurplankton jämfört med föregående år. Detta 

indikerar att fiskeinsatserna haft effekt på 

sjöekosystemet.
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Strategiskt område Typ av mål Målformulering
Ansvarig 

nämnd
. Planerade åtgärderMåluppfyllelse

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål God vägledning. Alla elever får god vägledning 

inför framtida utbildnings- och

yrkesval

BUN

Arbete pågår

Uppföljningen under läsåret 10/11 visar att 53 % 

av eleverna som går första året inom 

gymnasieskolan tycker att den information och 

vägledning som man fick i grundskolan inför 

gymnasieskolan var mycket bra eller ganska bra. 

För att förstärka och utveckla studie- 

och yrkesvägledningen har barn- 

och ungdoms-förvaltningen 

genomfört en omorganisation 2010. 

Samarbetet mellan studie- och 

yrkesvägledarna stärks och de har 

gemensamt tagit fram en 

handlingsplan för utvecklingen av 

studie- och yrkesvägledningen i 

Vallentuna. 

Kunskap för livet

Nämndsmål Individuellt anpassade studier. Alla barn och 

elever får ledning och stimulans

som är individuellt anpassad för att kunna 

utvecklas uifrån egna

förutsättningar.

BUN

Uppfyllt

Barn- och ungdomsförvaltningens enkäter visar 

hur vårdnadshavarna upplever att deras barn 

stimuleras till utveckling och lärande. Resultaten 

visar 80 % för de kommunala förskolor samt för de 

kommunala och fristående skolorna 78 % inom 

förskoleklasserna, 83 % inom åk 2 och 72 % inom 

åk 5 och åk 8.  Eleverna i de kommunala och 

fristående grundskolorna i Vallentuna tycker att de 

får tillräckligt svåra uppgifter (90 % i åk 5 och 85 % 

i åk 8). Eleverna tycker att lärarna hjälper dem om 

de behöver det (94 % i åk 5 och 85 % i åk 8).

Skolorna arbetar för att utveckla hur 

de ska utmana och stimulera sina 

elever att nå bättre resultat utifrån 

varje elevs individuella 

förutsättningar.

Kunskap för livet

Nämndsmål Verksamheterna erbjuder stimulerande 

lärmiljöer.

BUN

Uppfyllt

Enkät till elever och vårdnadshavare visar att 72 % 

av vårdnadshavarna i de kommunala förskolorna 

tycker att verksamheten utmanar barnet i 

hans/hennes utveckling och lärande. I de 

kommunala och fristående grundskolorna är det  

94 % av eleverna i åk 5 och 82 % av eleverna i åk 8 

som tycker att de använder många olika läromedel 

under lektionerna. Enkäten till eleverna visar också 

att 87  % i åk 5 och 67 % i åk 8 tycker att de arbetar 

på många olika sätt under lektionerna. 81 % av 

barnen i åk 2 på kommunala fritidshem upplever 

att det finns roliga saker att göra inomhus på 

fritids och 72 % upplever att det finns roliga saker 

att göra utomhus på fritids. En särskild IT-enkät 

genomfördes 2010 och den visar att 81 % av 

arbetslagsledarna i de kommunala grundskolorna 

upplever att eleverna alltid eller oftast har tillgång 

till en dator i skolan vid behov.

Kunskap för livet

Nämndsmål Fler elever kan läsa i årskurs 2. BUN

Uppfyllt

Förskolorna och grundskolorna har arbetat under 

flera år med läsutvecklingen. Skolorna följer varje 

elevs individuella läsutveckling med hjälp av 

läsutvecklingsschema (LUS). Läskunnigheten i åk 2 

kartläggs med hjälp av Lundbergs modell. 

Uppföljningen visar att läskunnigheten har 

förbättrats från 71 % år 2006 till 85 % år 2011. 

Kunskap för livet

Nämndsmål Goda resultat i matematik. BUN

Uppfyllt

Barn- och ungdomsnämnden tog 2009 beslut om 

en handlingsplan i matematik och denna 

utvärderades hösten 2010. Resultaten i matematik 

kan avläsas i de nationella ämnesproven samt i 

betygen. Resultatet för 2011 visar att 93 % av 

eleverna i åk 9 hade nått målen för matematik 

(minst betyg godkänt). I de nationella 

ämnesproven för åk 3 har andelen som klarat alla 

delprov ökat från 62 %  till 81 % under åren 2009-

2011. I de nationella ämnesproven i åk 9 uppnådde 

88 % minst betyget godkänt 2011. Under åren 

2008-2010 varierade resultaten för åk 9 mellan 84 

% och 88 %, men varje år hade Vallentuna 

grundskolor ett bättre resultat än genomsnittet för 

riket.

Barn- och ungdoms- nämnden har 

den 13 september 2011 tagit beslut 

om en ny handlingsplan i 

matematik. 

Den trygga 

kommunen

Nämndsmål Barn och elever är trygga. BUN

Uppfyllt

Den årliga enkäten till elever och vårdnadshavare 

visar för år 2011 att 92 % av eleverna i åk 5 och 93 

% av eleverna i åk 8 känner sig trygga i skolan. 

Bland vårdnads- havarna anger 95 % att deras barn 

känner sig trygg i förskolan. Andel vårdnadshavare 

som anger att deras barn känner sig trygg i skolan 

uppgår till 88 % i förskoleklass och åk 2 samt 90 % i 

åk 5 och åk 8. 
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Strategiskt område Typ av mål Målformulering
Ansvarig 

nämnd
. Planerade åtgärderMåluppfyllelse

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål God vägledning. Alla elever får god vägledning 

inför framtida utbildningsoch

yrkesval.

UN

Arbete pågår

Uppföljningen under läsåret 10/11 visar att 53 % 

av eleverna som går första året inom 

gymnasieskolan tycker att den information och 

vägledning som man fick i grundskolan inför 

gymnasieskolan var mycket bra eller ganska bra. 

För att förstärka och utveckla studie- 

och yrkesvägledningen har barn- 

och ungdomsförvaltningen 

genomfört en omorganisation 2010. 

Samarbetet mellan studie- och 

yrkesvägledarna stärks och de har 

gemensamt tagit fram en 

handlingsplan för utvecklingen av 

studie- och yrkesvägledningen i 

Vallentuna. 

Kunskap för livet

Nämndsmål Individuellt anpassade studier. Alla elever får 

ledning och stimulans som är

individuellt anpassad för att kunna utvecklas 

uifrån egna förutsättningar.

UN

Arbete pågår

Enkäten till ett urval av elever som är folkbokförda 

i Vallentuna och går i gymnasieskolans åk 1 inom 

Vallentuna gymnasium, fristående gymnasieskolor 

eller andra kommuners gymnasieskolor visar att 78 

% av eleverna upplever att de har möjlighet att få 

stöd och hjälp när de behöver det. Det är en 

förbättring mot föregående år, 72 %. Enkäten till 

elever i åk 2 vid Vallentuna gymnasium visar att 71 

% av eleverna upplever att de stimuleras till 

utveckling och lärande. Snittet för de 12 

kommuner som genomför samma enkät är 75 %. 

Kunskap för livet

Nämndsmål Verksamheterna erbjuder stimulerande 

lärmiljöer.

UN

Arbete pågår

Enkäten till elever i åk 2 vid Vallentuna gymnasium 

visar att 62 % av eleverna upplever att det är stor 

variation på arbetssätten under lektionerna. 

Snittet för de 12 kommuner som genomför samma 

enkät är 58 %. 78 % av eleverna vid Vallentuna 

gymnasium tycker att den bärbara dator som de 

disponerar är ett viktigt verktyg för dem i deras 

studier. 

Kunskap för livet

Nämndsmål Kunskapsprogression. Elevernas studieresultat 

i svenska, matematik och

engelska förbättras över tid.

UN

Arbete pågår

Målet om kunskapsprogression är nytt för 2011 

och följs upp genom analys av betygen i svenska, 

engelska och matematik samt resultaten från de 

nationella proven. En första analys av betygen 

visar att fler elever uppnått VG och MVG i 

matematik och svenska i de första kurserna (Ma A 

och Sv A) på gymnasiet jämfört med slutbetyget i 

åk 9, men samtidigt är det en del elever som hade 

godkänt i grundskolan men som ej uppnått 

godkänt på dessa första kurser i matematik och 

svenska.  

Den trygga 

kommunen

Nämndsmål Barn och elever är trygga. UN

Uppfyllt

Enkät till elever i åk 1 i Vallentuna, fristående och 

andra kommuners gymnasieskolor visar att 93 % av 

eleverna är trygga i gymnasieskolan. Enkäten till 

elever i åk 2 vid Vallentuna gymnasium visar att 95 

% av eleverna är trygga. 43 % av eleverna i åk 2 vid 

Vallentuna gymnasium känner till gymnasiets 

värdegrund. 
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Strategiskt område Typ av mål Målformulering
Ansvarig 

nämnd
. Planerade åtgärderMåluppfyllelse

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Socialförvaltningen ska ha en budget i balans. SN

Arbete pågår

Socialnämnden har under 2011 fått ett tillskott 

från KSOF på 2,6 mkr. Detta utifrån en 

genomlysing genomförd av SKL. Prognosen är en 

budget i balans. 

Ett exempel på kostnadeffektiviserande åtgärder 

är utvecklandet av behandlingsalternativ i 

hemmiljö, där det senaste inslaget är inrättandet 

av en behandlingslägenhet.

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Socialförvaltningen ska ligga bland de främsta 

av jämförbara kommuner i

landet.

SN

Arbete pågår

Jämförelser, analyser och åtgärdsförslag 

genomförs hösten 2011. I de verksamheter där 

förbättringsmöjligheter finns formuleras nya mål. 

Exempel på arbetsmetoder för att nå detta mål är 

den pågående utvecklingen av stöd till familjehem. 

En arbetsgrupp har också tillsats för utveckling av 

stödformer gällande missbruk.

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Socialnämnden ska bidra till människors 

förmåga till självständigt liv och

egen försörjning.

SN

Arbete pågår

Individuella planer för arbete mot självständighet 

(inkl. egen försörjning), inflytande och egen makt 

finns för varje individ som har insatser beviljade av 

socialnämnden. 

Utvecklingen av flexibla stödformer för att stärka 

individens förmåga har fortsatt. Under 2011 har 

fokus särskilt lagts på missbruksrelaterat stöd.

Stor valfrihet

Nämndsmål Socialnämnden ska stärka brukarnas inflytande 

över genomförandet av

insatserna.

SN

Arbete pågår

En mall för en samordnad individuell plan har 

tagits fram i samverkan mellan Stockholms läns 

landsting. Denna mall kommer att användas för 

samtliga målgrupper.

Den trygga 

kommunen

Nämndsmål Socialnämnden ska bidra till att skapa arenor 

för samverkan mellan olika

huvudmän för ökad kundkvalitet.

SN

Arbete pågår

Arbete pågår för att åstadkomma planerings- och 

beslutsforum mellan kommun och landsting inom 

Nord-Ost och med hjälp av KSL och SKL. 

Samverkansmöten  mellan myndighet och 

utförarverksamhet såväl i kommunal som i privat 

regi genomför regelbundet. Under 2011 har det 

genomförts inom äldreomsorgsområdet samt inom 

individ- och familjeomsorg, och det planeras inom 

funktionshinder. Ett arbete pågår för att 

åstadkomma beslutsforum mellan kommun och 

landsting. Dialogmöte skola-socialförvalning -polis 

har startats under året. Projektbeställning för 

utveckling av insatser blir klar i september.

Den trygga 

kommunen

Nämndsmål Socialnämndens kunder ska känna sig trygga i 

de insatser man får både vad

gäller typ av insats och hur den utförs.

SN

Arbete pågår

Införande av ett övergripande systematiskt 

uppföljningssystem har påbörjats. Ett nytt 

verksamhetssystem kommer att införas 2012, 

vilket är viktigt utifrån rättssäkerheten. 

Ett projekt pågår med läkemedelsgenomgångar 

inom särskilt boende för äldre. 

Den trygga 

kommunen

Nämndsmål Socialnämnden ska bidra till ökad social 

gemenskap för Vallentunas

kommuninvånare.

SN

Arbete pågår

En träffpunkt för äldre personer med 

funktionsnedsättning, anhöriga och 

volontärverksamhet öppnar i september.

Välskött kommun 

med engagerade 

medarbetare

Nämndsmål Socialförvaltningens personal ska ha adekvat 

kompetens för att kunna möta

framtidens behov.

SN

God miljö för en 

långsiktigt hållbar 

utveckling

Nämndsmål Socialnämnden ska öka miljömedvetenheten 

hos socialförvaltningens

medarbetare med fokus på transporter.

SN

Arbete pågår

Utbildning i ecodriving kommer under hösten att 

genomföras för samtliga medarbetare i 

hemtjänsten.
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Strategiskt område Typ av mål Målformulering
Ansvarig 

nämnd
. Planerade åtgärderMåluppfyllelse

Den trygga 

kommunen

Nämndsmål Alla årsräkningar ska vara granskade senast 

den 30 september.

ÖN
Uppfyllt

Den trygga 

kommunen

Nämndsmål Andelen kompletta årsräkningar ska årligen 

förbättras.

ÖN
Uppfyllt

Den trygga 

kommunen

Nämndsmål Handläggningen av ett ärende ska ha påbörjats 

inom 14 dagar från det att

det inkom till förvaltningen, semesterperioden 

undantaget.

ÖN

Uppfyllt

Den trygga 

kommunen

Nämndsmål Ärenden som hör till överförmyndarnämndens 

verksamhet ska hanteras

enligt gällande lagstiftning. Rutiner ska 

utformas så att brukarnas

rättssäkerhet säkerställs.

ÖN

Uppfyllt

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Möjliggöra för kommunens föreningar att 

aktivt arbeta med att utveckla ett

brett fritidsutbud för alla.

FN

Arbete pågår

Föreningssamordnaren har börjat och träffar nu 

representanter från kommunens föreningar

Föreningsmöte planeras att 

genomföras i okt/nov

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Ungdomsenhetens arbete och verksamhet ska 

nå både flickor och pojkar i

åldersgruppen 13-20 år.

FN

Arbete pågår

Kreativ verkstad rustas för närvarande. En 

tjejmässa planeras inför hösten och målet är ett av 

de ledande då verksamhetsplaneringen för läsåret 

11/12 planeras i augusti. För närvarande når 

enheten dock fortfarande fler pojkiar än flickor. 

Målet är att nå mer än 1000 unika besökare.

LUPP utvärdering kommer att ske 

under hösten.

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Idrotts- och friluftsenhetens arbete ska sträva 

efter att möjliggöra pojkar och

flickor lika tillgång till kommunens idrotts- och 

friluftsanläggningar

FN

Arbete pågår

Frågan aktualliseras på föreningsträffar och på 

fördelningsmöten med de aktiva 

idrottsföreningarna.

En extrafråga kommer att finnas i 

den planerade LUPP utvärderingen.

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Tjänstedeklarationer ska tas fram senast 2011 

för hantering av

anmälningar/ansökningar om värmepumpar 

och enskilda avlopp. I

deklarationerna ska det framgå 

handläggningstid, kostnader samt krav på

anmälningar/ansökningar

MTM

Arbete pågår

Miljöenheten har genomfört en process-

kartläggning och rutinbeskrivning för de aktuella 

ärendetyperna. Detta utgör underlag för tjänste-

deklarationerna, som ska tas fram under 2011.

God miljö för en 

långsiktigt hållbar 

utveckling

Nämndsmål Nämnden ska verka för att kommunens 

samtliga sjöar och vattendrag ska

uppnå vattenmyndighetens klassning ”god 

ekologisk status” år 2015.

MTM

Arbete pågår

Planerad tillsyn av 250 enskilda avlopp sker under 

vår-sommar-höst varje år. 

Områden/Klassningsunderlag för normal 

respektive hög skyddsnivå tas fram. Möjligheterna 

till ytterligare en ”avlopps-mässa” ses över.

God miljö för en 

långsiktigt hållbar 

utveckling

Nämndsmål Nämnden ska delta aktivt i arbetet med att ta 

fram lokala miljömål för

Vallentuna kommun

MTM

Arbete pågår

Inventering av nuläge har genomförts. 

Analysarbete fortgår under hösten. Tidplanen är 

under diskussion med politiken. Troligen kommer 

inte arbetet att slutföras förrän 2012.

God miljö för en 

långsiktigt hållbar 

utveckling

Nämndsmål Verksamheter som vid riskklassificering 

tilldelats mer än åtta timmars

kontroll- eller tillsynstid per år ska besökas 

minst en gång per år.

MTM

Arbete pågår

Fortlöper under hela året

God miljö för en 

långsiktigt hållbar 

utveckling

Nämndsmål Under 2011 ska en åtgärdsplan avseende 

tillsynen av nedlagda, klassificerade,

deponier tas fram.

MTM

Arbete pågår

Arbetet med åtgärdsplan är planerat att 

genomföras under hösten 2011. Arbetet kan 

komma att flyttas fram pga tillfällig personalbrist.

God miljö för en 

långsiktigt hållbar 

utveckling

Nämndsmål Reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter ska 

tas fram och fastställas under

2011.

MTM

Arbete pågår

Förslag för fastställelse beräknas vara klart i 

november.
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Strategiskt område Typ av mål Målformulering
Ansvarig 

nämnd
. Planerade åtgärderMåluppfyllelse

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Detaljplan ska tas fram för Vallentuna centrum 

som medger en utveckling av

butiks- och kontorslokaler samt torg- och 

gatumiljöer och vara klar för

antagande 2011. Upprättat 

gesltaltningsprogram ska inarbetas i planen.

SBN

Arbete pågår

Planen ställdes ut under andra kvartalet. Efter 

vissa förändringar måste planen ställas ut igen 

under kortare tid under kvartal tre. Även 

exploateringsavtalen måste tas upp igen för beslut 

i SBN i oktober.

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Kommunens inriktning avseende nya 

arbetsplatsområden ska klargöras och

detaljplanering av nya arbetsplatsområden ska 

påbörjas under 2011.

SBN

Ej uppfyllt

Saknar beslut om inriktning arbetsplatsområden Inväntar beslut från politiken

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Utvecklings- och förvaltningsplan ska tas fram 

under 2011 för mark som

köpts av Stockholms stad 2010.

SBN

Arbete pågår

Framtagandet av utvecklingsplan ska återupptas 

under hösten. Tidplan ska presenteras för politiken 

i oktober. Arbete med förvaltningsplan startar då 

det är beslutat vilken mark som ska behållas.

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Utvecklings- och förvaltningsplan ska tas fram 

under 2011 för mark som

köpts av Stockholms stad 2010.

SBN Se ovan, målet är "dubbelt"

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Program för utformning och skötsel av 

kommunens parkmark ska tas fram

under 2011.

SBN

Ej uppfyllt

Inväntar nya direktiv från politiken.

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Minst 2% av den asfalterade vägytan ska 

beläggas årligen.

SBN

Uppfyllt

2,2 % av den asfalterade vägytan har belagts med 

ny asfalt i år.

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Nöjd-Medborgar-Index (NMI) enligt SCB:s 

undersökning för kommunala

gator och vägar, gång- och cykelvägar ska 

minst uppgå till 60 respektive 55.

SBN

Arbete pågår

Undersökningen kommer att genomföras under 

hösten.

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Varje år ska kundnöjdheten hos brukarna av 

kommunens verksamhetslokaler

mätas med målet genomsnittlig kundnöjdhet 

på 3,8 på en 5-gradig skala.

SBN

Arbete pågår

I år kommer en förändrad enkätundersökning att 

genomföras under hösten där måtten kan komma 

att se annorlunda ut.

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål 80 % av kunderna ska vara nöjda med 

bygglovshanteringen.

SBN

Arbete pågår

En kundundersökning kommer att genomföras i år 

gemensamt inom bygglovsalliansen. Resultatet av 

undersökningen kommer troligtvis inte hinnas 

presenteras i år utan i början av 2012.

Den trygga 

kommunen

Nämndsmål Trafikplan för Vallentuna kommun ska vara 

klar under 2012.

SBN

Arbete pågår

Arbetet är till viss del utfört men har vilat under 

längre tid då trafikplanerartjänsten har varit 

vakant. Arbetet återstartar nu med 

planeringsavdelningen inom KLK som ansvariga för 

uppdraget.

Välskött kommun 

med engagerade 

medarbetare

Nämndsmål Minst 80% av de anställda inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen ska i

medarbetarenkäten positivt bedöma 

ledarskap, kompetensutveckling, och

verksamhetens effektivitet.

SBN

Ej uppfyllt

Det är troligt att det inte blir någon uppföljning 

under året i den form som tidigare varit. Andra 

alternativ utreds centralt. Vid senaste 

uppföjningen 2010 uppfylldes inte målet.

Översyn av organisationen pågår 

och ny förvaltningschef ska 

tillsättas.

God miljö för en 

långsiktigt hållbar 

utveckling

Nämndsmål Vallentuna kommun ska under 2011 anta en ny 

energiplan.

SBN

Arbete pågår

Konsulter från SWECO arbetar med olika 

utredningar som ska presenteras för styrgruppen 

den 9 juni. I höst ska workshops genomföras för 

mål och åtgärder. I oktober beräknas ett förslag till 

ny energiplan kunna presenteras.

God miljö för en 

långsiktigt hållbar 

utveckling

Nämndsmål I nya detaljplaner som berör områden närmast 

Vallentuna sjön ska inarbetas

utrymmen för ett gångstråk längs sjön.

SBN

Uppfyllt

Gångstråk inarbetas bland annat i detaljplanen för 

Tingvalla.

God miljö för en 

långsiktigt hållbar 

utveckling

Nämndsmål Energiförbrukningen för uppvärmning/m² skall 

minska minst 6% under

perioden i kommunens fastigheter

SBN

Arbete pågår

Prognosen pekar mot att den graddags-

korrigerade energi-förbrukningen kommer att 

minska med 4% 2011

God miljö för en 

långsiktigt hållbar 

utveckling

Nämndsmål Alla besvärliga sophämtningsområden enligt 

upprättad handlingsplan ska

vara åtgärdade senast 2012.

SBN

Arbete pågår

Arbetet har påbörjats och 20 % är åtgärdade.

God miljö för en 

långsiktigt hållbar 

utveckling

Nämndsmål Nya riktlinjer för avfallshanteringen vid 

nybyggnation/ombyggnation av

fastigheter ska tas fram senast 2012.

SBN

Arbete pågår

Arbetet beräknas vara klart under hösten.

God miljö för en 

långsiktigt hållbar 

utveckling

Nämndsmål Identifiera mark för fler återvinningsstationer 

senast 2012.

SBN

Ej uppfyllt

Arbetet har ännu inte  påbörjats.

God miljö för en 

långsiktigt hållbar 

utveckling

Nämndsmål Senast 2012 genomföra en kartläggning för att 

utreda möjligheten att utöka

befintliga återvinningsstationer.

SBN

Arbete pågår

Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart i 

oktober 2011.



Vallentuna kommun Måluppfyllelse 2011

Strategiskt område Typ av mål Målformulering
Ansvarig 

nämnd
. Planerade åtgärderMåluppfyllelse

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Kommunens invånare ska uppleva kommunens 

verksamheter som ändamålsenliga. Nöjd-

Medborgar-Index (NMI) enligt SCB:s

medborgarundersökning ska uppgå till minst 

58. Undersökning görs vartannat år.

KN

Ej uppfyllt

Mätning ännu inte utförd av SCB. Mätning utförs under året.

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Kulturnämnden ska ha ett startklart Vallentuna 

Kulturhus och Bibliotek hösten 2012.

KN

Arbete pågår

1) Lös inredning projekteras, upphandling 

förbereds 2) programplanering för invigningsåret 

pågår, plan för medieuppställning är klar 3) 

Upphandling och beställning av RFID-material är 

klart. 

1) upphandling/avrop av lös 

inredning påbörjas under hösten. 

3)RFID-märkning genomförs under 

hösten. 

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Kulturnämnden ska informera och interagera 

med kommuninvånarna om

kulturlivet i kommunen.

KN

Arbete pågår

1) Kommunikationsplan klar. 2) Synpunkter fångas 

upp i händelserapportering, förslagslåda och 

webb.

2) Fortgår löpande under året, 

föreningsmöte planeras 6/10 och 

20/10.

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Kulturnämnden ska arbeta för ökad 

användning av självservice och etjänster.

Biblioteket och Kulturskolan ska utveckla sina 

delar i kommunens webbplats till att bli mer 

lättillgängliga och interaktiva.

KN

Arbete pågår

1) Utlåningen gm automat ökar, drygt 71%.       

Antal besökare på bibliotekets hemsida och OPAC 

redovisas i styrkort. 2) Förarbetet inför 

upphandling av bibliotekets nya webbportal pågår. 

3) kulturskolans nya hemsida klar.

1)Ytterligare statistik inhämtas 

under året.  2) Upphandling av 

biblioteket nya webb-portal under 

hösten, därefter påbörjas 

färdigställandet.

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Vallentuna ska ha en attraktiv kulturskola med 

god spetskompetens samt bred kunskap inom 

kultursektorn, där välutbildade lärare, 

pedagoger och

professionella kulturaktörer bidrar till att sätta 

Vallentuna kommun på

kartan.

KN

Arbete pågår

1) all fast anställd personal har 

lärare/pedagogutbildning.

2)ökning elever/kursmedlemmar 

mäts terminsvis

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Kulturskolans verksamhet ska utvecklas för fler 

målgrupper, både i den

utåtriktade verksamheten och 

kursverksamheten.

KN

Arbete pågår

1) Tjänsteskrivelse med ny taxa och förslag för 

utveckling av nya målgrupper till KN och KSAU 

våren 2011. 2) under sommaren har teaterläger 

genomförts, för bred målgrupp, vid terminsstart 

öppet hus och skolstartsfester.

Arbetet för att locka nya målgrupper 

fortsätter.

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Kulturnämnden ska bevaka att värdefulla 

kulturmiljöer värnas, vårdas och

visas. Nämnden bevakar därför arbetet enligt 

handlingsplanen i

Översiktsplan 2010–2030, där följande planer 

ska tas fram under

mandatperioden 2010—2014.

a) Strukturplan Karby/ Brottby

b) Strukturplan Lindholmen

c) Strukturplan Södra Vallentuna

d) Fördjupad översiktsplan Gillinge

e) Parkplan

f) Grönplan

KN

Arbete pågår

Arbete med strukturplaner pågår. Arbete med 

fornvård pågår löpande, i samarbete med SBF. 

Fortsatt arbete enligt plan.

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Runrikets besöksplatser och andra 

kulturmiljöer med stor utvecklingspotential

ska marknadsföras och tillgängliggöras under 

perioden,

i samråd med turistgruppen.

KN

Arbete pågår

1) Runrikets dag 21/5 var välbesökt, marknadsplan 

pågår. 2) Gravfält i Vallentuna centrum får ny 

skötselplan och informationstavlor 3) 

Tillgänglighetsprojekt i Brottby klart

Fortsatt arbete enligt plan.

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Kulturnämnden ska aktivt verka för att 

Vallentunas satsningar på film ska

fortsätta och utvecklas.

KN

Arbete pågår

Skolbio, sportlovsbio, seniorbio, knattebio och 

sommarfilmskola har genomförts, liksom workshop 

vid kulturfestival. 

Presentation digital bio för KN 20/9, 

medverkan i Filmgala Norr, fortsatt 

arbete enligt plan.

Tillväxt och 

utveckling

Nämndsmål Kulturnämndens ansvar för konstnärliga 

utsmyckningsuppdrag ska

klargöras. Policy för Vallentuna kommuns 

arbete med konstnärlig gestaltning ska antas 

under år 2012.

KN

Arbete pågår

Upplägg av arbete med att ta fram policy och 

riktlinjer pågår.

Konstpolicy arbetas fram under 

hösten 2011 och bereds av 

konstutskottet. Politiska beslut 

2012.

Kunskap för livet

Nämndsmål Barn och ungdomar i Vallentuna ska ha tillgång 

till bra bibliotek i såväl

skolarbetet som på sin fritid. Biblioteket ska 

erbjuda lässtimulerande

aktiviteter på fritiden.

KN

Arbete pågår

1) arbetet med biblioteksplanen fortsätter. 2) 

Skrivarverkstad genomförd under sommarlovet. 

Sommarlovsboken genomförd. Planeringsarbetet 

av lässtimulerande aktiviteter genomfört.

1) Biblioteksplanen till KN 18/10. 2) 

Bokklubb startar på biblioteket 

under hösten.

Kunskap för livet

Nämndsmål Kulturnämnden ska stötta skolans 

kulturuppdrag, en kulturpedagogisk plan

ska tas fram där arbetet med kultur och 

kulturpedagogik i skolan beskrivs.

Planen ska antas av kulturnämnden och barn- 

och ungdomsnämnden 2012.

KN

Arbete pågår

Planering av arbete pågår. Uppstart under oktober, projekt-

beställning och plan, information i 

KN 6/12. Antas 2012.

Kunskap för livet

Nämndsmål Utbudet i Skapande Skola ska utgå ifrån 

elevernas önskemål och ge dem

kulturupplevelser och kunskap om kultur som 

uttrycksform.

KN

Arbete pågår

Skapande-skola projekt för 2010/2011 är 

avslutade. Skapande-Skola projekt för 2011/2012 

planeras nu.

Uppföljningsrapport för projekt 

2010/2011 presenteras för KN 

18/10.

Den trygga 

kommunen

Nämndsmål Fortsatt utveckling av ”Boken kommer” 

–verksamheten på biblioteket.

KN

Arbete pågår

Transportmöjligheter med kommunens fordon  är 

undersökt, lösning ej funnen.

Statistik presenteras för helår. 

Arbete fortsätter med 

transportfrågan, samarbetspartners 

och marknadsföring.
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Strategiskt område Typ av mål Målformulering
Ansvarig 

nämnd
. Planerade åtgärderMåluppfyllelse

Den trygga 

kommunen

Nämndsmål Kulturskolan skapar trygghet för stora och små 

deltagare, genom

förmedlande av kulturella uttrycksformer som 

utvecklar verbal och ickeverbal

kommunikation.

KN

Arbete pågår

Arbete med ämneskurser, samarbete 

resurscentrum och Nova pågår.

Arbetet fortsätter enligt plan.

Välskött kommun 

med engagerade 

medarbetare

Nämndsmål Kulturförvaltningens medarbetare ska på nya 

sätt kunna bidra till sin egen

utveckling och förbättring av verksamheterna.

KN

Arbete pågår

1) En stående punkt på APT är ständiga 

förbättringar, där redovisas också 

kompetensutveckling som medarbetare deltagit i. 

2) vi utvecklar nya samarbetsformer i förvaltningen 

och koncernen, arbetet med vallentuna 2015 har 

påbörjats

1) löpande arbete 2) seminarieserie 

planeras för alla medarbetare i höst 

om förändring, medarbetarskap och 

nya arbetssätt

Välskött kommun 

med engagerade 

medarbetare

Nämndsmål Andel positiva svar i medarbetarenkäten ska 

minst uppgå till 90 procent.

KN

Arbete pågår

Mätning ännu inte utförd. ny enkätmetod kommer under 

hösten

Välskött kommun 

med engagerade 

medarbetare

Nämndsmål Sjukfrånvaron vara högst 5 procent. KN

Uppfyllt

Sjukfrånvaron till och med tertial 2, 2011 är 2,6%.

Välskött kommun 

med engagerade 

medarbetare

Nämndsmål Vi ska åstadkomma en jämnare könsfördelning 

av antalet anställda i

verksamheterna.

KN

Uppfyllt Andelen män anställda på kulturförvaltningen ökar 

för varje år.

Välskött kommun 

med engagerade 

medarbetare

Nämndsmål Alla kommunens verksamheter ska arbeta 

enligt Iip-standard och klara

omcertifiering.

KN

Uppfyllt

Hela kulturförvaltningen är IiP-certifierad 2010. 

Omcertifiering inte aktuell ännu.

God miljö för en 

långsiktigt hållbar 

utveckling

Nämndsmål Vallentuna kommun ska senast 2011 ha 

antagit lokala miljömål som grundas

på de nationella miljömålen för god miljö och 

hållbar utveckling

KN

Arbete pågår

Miljömålsarbetet är påbörjat hösten 2011. Kommunantikvarien medverkar i 

arbetsgruppen.

Välskött kommun 

med engagerade 

medarbetare

Nämndsmål Andel positiva svar i medarbetarenkäten för 

kommunen som helhet ska minst

uppgå till 90 procent.

FN

Ej uppfyllt

Välskött kommun 

med engagerade 

medarbetare

Nämndsmål Sjukfrånvaron i kommunens som helhet ska 

vara högst 5 procent.

FN

Uppfyllt

Efter 8 månader ligger sjukfrånvaron på  1,9 %.

Välskött kommun 

med engagerade 

medarbetare

Nämndsmål Vi ska åstadkomma en jämnare könsfördelning 

av antalet anställda i

kommunens verksamheter.

FN

Uppfyllt

Könsfördelningen inom förvaltningen är så jämn 

den kan bli.

Välskött kommun 

med engagerade 

medarbetare

Nämndsmål Alla kommunens verksamheter ska arbeta 

enligt Iip-standard och klara

omcertifiering.

FN

Arbete pågår

Förvaltningens ledningsgrupp arbetar med att gå 

igenom den utvärdering som gjordes i samband 

med certifieringen. Uppföljning av 

åtgärdspunkterna ska göras tillsammans med 

samtlig personal.



Antal av Typ av mål Kolumnetiketter

Radetiketter Kommungemensamt Nämndsmål Totalt

BUN 11 5 16

Den trygga kommunen 1 1

(tom) 1 1

Kunskap för livet 3 4 7

(tom) 3 4 7

Stor valfrihet 1 1

(tom) 1 1

Tillväxt och utveckling 1 1

(tom) 1 1

Välskött kommun med engagerade medarbetare 6 6

(tom) 6 6

FN 6 10 16

Den trygga kommunen 3 3

(tom) 3 3

Stor valfrihet 1 1

(tom) 1 1

Tillväxt och utveckling 6 6

(tom) 6 6

Välskött kommun med engagerade medarbetare 6 6

(tom) 6 6

KN 6 19 25

Den trygga kommunen 2 2

Uppfyllt 2 2

God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling 2 2

Arbete pågår 1 1

Ej uppfyllt 1 1

Kunskap för livet 3 3

Uppfyllt 1 1

Arbete pågår 2 2

Stor valfrihet 2 2

Uppfyllt 1 1

Arbete pågår 1 1

Tillväxt och utveckling 9 9

Uppfyllt 4 4

Arbete pågår 4 4

Ej uppfyllt 1 1

Välskött kommun med engagerade medarbetare 6 1 7

Uppfyllt 3 1 4

Arbete pågår 1 1

Ej uppfyllt 2 2

KS 16 11 27

Den trygga kommunen 2 2

(tom) 2 2

God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling 1 1

(tom) 1 1

Tillväxt och utveckling 8 8 16



(tom) 8 8 16

Välskött kommun med engagerade medarbetare 6 2 8

(tom) 6 2 8

SBN 10 18 28

Den trygga kommunen 2 2 4

Uppfyllt 2 1 3

Ej uppfyllt 1 1

God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling 2 4 6

Uppfyllt 3 3

Arbete pågår 1 1

Ej uppfyllt 1 1 2

Tillväxt och utveckling 10 10

Uppfyllt 5 5

Arbete pågår 1 1

Ej uppfyllt 4 4

Välskött kommun med engagerade medarbetare 6 2 8

Uppfyllt 4 1 5

Ej uppfyllt 2 1 3

MTM 8 8

God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling 6 6

Uppfyllt 3 3

Arbete pågår 2 2

Ej uppfyllt 1 1

Tillväxt och utveckling 2 2

Uppfyllt 1 1

Ej uppfyllt 1 1

SN 7 16 23

Den trygga kommunen 8 8

(tom) 8 8

God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling 1 1

(tom) 1 1

Stor valfrihet 1 2 3

(tom) 1 2 3

Tillväxt och utveckling 3 3

(tom) 3 3

Välskött kommun med engagerade medarbetare 6 2 8

(tom) 6 2 8

UN 9 5 14

Den trygga kommunen 1 1

(tom) 1 1

Kunskap för livet 1 4 5

(tom) 1 4 5

Stor valfrihet 1 1

(tom) 1 1

Tillväxt och utveckling 1 1

(tom) 1 1

Välskött kommun med engagerade medarbetare 6 6

(tom) 6 6

ÖN 6 5 11

Den trygga kommunen 5 5



(tom) 5 5

Välskött kommun med engagerade medarbetare 6 6

(tom) 6 6

Totalt 71 97 168



Ärende 16 
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Kommunstyrelsen 2011-10-27  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 148 

Delårsrapport januari – augusti 2011 (KS 2011.270) 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 2011. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som prognostiserar 

underskott att vidta åtgärder för att klara sin budget. 

Ärendet i korthet 

Kommunfullmäktige ska enligt 8 kap. 20 § kommunallagen (1991:900) behandla minst en 

delårsrapport. Enligt 9 kap. 1 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska kommuner och 

landsting minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för 

verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften 

och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Vallentuna kommun har under räkenskapsåret 2011 valt 

att upprätta en stycken delårsrapport. Rapporten avser perioden januari till och med augusti.  

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 138 

Handlingar 

1. Delårsrapport januari - augusti 2011, tjänsteskrivelse KS 
2. Delårsrapport 2011, KS 

Expedieras till 

Akten 

Samtliga nämnder 

Revisorerna 

 

  

  



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  19 (29) 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 138 

Delårsrapport januari – augusti 2011 (KS 2011.270) 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att godkänner delårsrapporten 2011. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige uppmana de nämnder som 

prognostiserar underskott att vidta åtgärder för att klara sin budget. 

 

att Rips- värdena läggs till i delårsrapporten. 

Yrkanden 

Örjan Lid (M) yrkar att Rips- värdena ska skrivas in i delårsrapporten.  

Proposition 

Ordförande ställer Örjan Lids tilläggsförslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifallit Örjan 

Lids tilläggsförslag.  

Ärendet i korthet 

Kommunfullmäktige ska enligt 8 kap. 20 § kommunallagen (1991:900) behandla minst en 

delårsrapport. Enligt 9 kap. 1 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska kommuner och 

landsting minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för 

verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften 

och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Vallentuna kommun har under räkenskapsåret 2011 valt 

att upprätta en stycken delårsrapport. Rapporten avser perioden januari till och med augusti. 

Expedieras till 

Akten 

Samtliga nämndeer 

Revisorerna 
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Tjänsteskrivelse 

Delårsrapport januari - augusti 2011 

Förslag till beslut 

att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 

2011. 

att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som 

prognostiserar underskott att vidta åtgärder för att klara sin budget. 

Ärendet i korthet 

Kommunfullmäktige ska enligt 8 kap. 20 § kommunallagen (1991:900) behandla 

minst en delårsrapport. 

Enligt 9 kap. 1 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska kommuner och 

landsting minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning 

(delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall 

omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Vallentuna kommun har under räkenskapsåret 2011 valt att upprätta en stycken 

delårsrapport. Rapporten avser perioden januari till och med augusti. 

 

Bakgrund 

Bokslutet för de åtta första månaderna visar ett positivt resultat på 54,0 mnkr. För 

motsvarande period 2010 var resultatet 122,9 mnkr kronor. I resultatet för 2010 

ingick dock resultatföring av tidigare års exploateringsverksamhet som uppgick till 

60,2 mnkr. Exkluderas detta visar resultatet på en försvagning på 8,7 mnkr. 

Med hänsyn till det faktiska utfallet per augusti och nämndernas prognoser ser 

situationen för helåret god ut. Detta under förutsättning att det inte dyker upp några 

oförutsedda utgifter under de kommande fyra månaderna.  
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Prognosen för hela årets resultat är +12,1 mnkr vilket förklaras av ökade 

skatteintäkter. Den senaste prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting visar 

på högre skatteintäkter jämfört med dem som låg till grund för budgetbeslutet. Det 

handlar om en förbättring på helåret med 17,0 miljoner kronor.  

Resultatförbättringen motverkas samtidigt av att pensionskostnaderna ökar med 7,5 

mnkr jämfört med budget. Sveriges Kommuner och Landsting har sänkt 

diskonteringsräntan för pensionsskulden. Enligt regelverket ”riktlinjer för beräkning 

av pensionsskuld” RIPS 07 definieras pensionsskulden som nuvärdet av framtida 

utfästa pensionsutbetalningar. En nuvärdesberäknad skuld blir högre med lägre ränta 

och vice versa.  

Resultatet för årets åtta första månader motsvarar 14,4 procent. Prognosen för hela 

året uppgår till 0,9 procent vilket ger ett genomsnitt för åren 2009–2013 på 2,3 

procent. vilket överstiger det finansiella målet om 2,0%. 

Periodens investeringar slutade på 115 mnkr, vilket är en kraftig ökning jämfört med 

2010, då investeringarna uppgick till 59 mnkr. Kommunen har nyupplånat 25 mnkr 

under perioden. Ytterligare upplåningen kommer att göras under hösten för att 

finansiera investeringarna. 

Soliditeten, som är ett mått på långsiktigt finansiellt utrymme är fortsatt stark trots 

ökad investeringsnivå. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 64 %. Därmed är 

även detta finansiella mål uppfyllt. 

 

Nämndernas resultat 

Nämnderna prognostiserar tillsammans ett underskott på 1,4 miljoner kronor. 

Jämfört med senaste prognosen från juni månad är det en resultatförbättring på 7,4 

mnkr. 

De stora underskotten återfinns inom de pengfinansierade verksamheterna, skolpeng 

-6,1 mnkr och gymnasiepeng – 2,0 mnkr. Prognosen för skolpengen har uppdaterats 

utifrån den nya befolkningsprognosen som visar att antalet barn och elever ökar. 
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Socialnämnden, som tidigare år haft svårt att klara budget i balans, prognostiserar ett 

överskott, +3,5 mnkr. Överskottet förklaras främst av högre ersättning för 

ensamkommande flyktingbarn samt intäkter vid försäljning av platser för särskilt 

boende för äldre. Inom äldreomsorgen beräknas ett överskott främst på grund av att 

behovet av platser för särskilt boende för äldre minskat under året. 

Samhällsbyggnadsnämndens resultatenhet, Tunafastigheter, prognostiserar ett 

överskott om 3,9 mnkr TunaFastigheter kommer under året att ha lägre kostnader 

inom vissa områden, framförallt avseende löner där man fortfarande har vakanta 

tjänster. 

 

Verksamhetens måluppfyllelse 

Arbetet med att uppnå högre måluppfyllelse avseende nämndernas verksamheter 

kommer att fortgå under årets resterande månader. En tredjedel av målen är 

uppfyllda och särskilt fokus kommer att läggas på de mål som inte uppfyllts.  

Jämfört med måluppfyllelsen efter tertial 1 har det skett en förbättring. Flera mål är 

uppfyllda och antalet mål som tidigare fick status ”arbete pågår” har minskat. För ett 

flertal av målen finns ingen aktuell indikator utan måluppfyllelsen mäts utifrån data 

från 2010. 

För vissa mål kommer ny data att bli tillgänglig under hösten, exempelvis 

medborgarenkäten och vissa mål under rubriken ”Kunskap för livet” . För målet som 

bygger på medarbetarenkäten kommer inte någon uppdatering av måluppfyllelsen att 

kunna göras under 2011. Detta eftersom ingen medarbetarenkät kommer att 

genomföras under 2011 

Att de finansiella målen uppfylls betyder att kommunens verksamheter ges stabila 

ekonomiska förutsättningar att arbeta efter. Ambitionen är att en hög måluppfyllelse 

för verksamheten uppnås i slutet på året. Det är ett bevis på ett bra utfall för satsade 

skattemedel. Vidare är en hög måluppfyllelse för verksamheten ett bevis på ett bra 

utfall för satsade skattemedel. 

Handlingar 
1. Delårsrapport januari - augusti 2011, tjänsteskrivelse KS 
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2. Delårsrapport 2011, KS 

 

 

Ann-Charlotte Järnström Patric Andersson 
kommundirektör  Ekonomichef  

______________________ 

Ska expedieras till: 

Akten 

Samtliga nämnder 
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VALLENTUNA KOMMUN  

1 januari – 31 augusti 2011 

 

 Periodens resultat +53,4 mnkr 
 

 Prognos för helåret +12,1 mnkr  
 

 Nämndernas helårsprognos visar på avvikelse om -1,4 mnkr mot 
budget 

 

 Skatter, generella statsbidrag och utjämning + 17,0 mnkr 
 

 Periodens investeringar, 115 mnkr 
 

Positivt delårsresultat 

Bokslutet för de åtta första månaderna visar ett positivt resultat på 53,4 mnkr. För motsvarande period 2010 var 

resultatet 120,7 mnkr kronor. I resultatet för 2010 ingick dock resultatföring av tidigare års 

exploateringsverksamhet som uppgick till 60,2 mnkr. Exkluderas detta visar resultatet på en försvagning på 7,1 

mnkr. 

Prognosen för hela årets resultat är +12,1 mnkr vilket förklaras av ökade skatteintäkter. Den senaste prognosen 

från Sveriges Kommuner och Landsting visar på högre skatteintäkter jämfört med dem som låg till grund för 

budgetbeslutet. Det handlar om en förbättring på helåret med 17,0 miljoner kronor. Resultatförbättringen 

motverkas samtidigt av att pensionskostnaderna ökar med 7,5 mnkr jämfört med budget. Sveriges Kommuner 

och Landsting har sänkt diskonteringsräntan för pensionsskulden. Enligt regelverket ”riktlinjer för beräkning av 

pensionsskuld” RIPS 07 definieras pensionsskulden som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. En 

nuvärdesberäknad skuld blir högre med lägre ränta och vice versa.  

Periodens investeringar slutade på 115 mnkr, vilket är en kraftig ökning jämfört med 2010, då investeringarna 

uppgick till 59 mnkr. Kommunen har nyupplånat 25 mnkr under perioden. 

Finansiella mål 

Kommunen ska säkerställa en god ekonomisk hushållning och därmed inte skjuta över finansieringen av dagens 

verksamhet till kommande generationer. Därför ska 

 Resultatet över tid uppgå till minst 2 procent av 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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Resultatet för årets åtta första månader motsvarar 14,4 procent och är avsevärt högre än det långsiktiga målet. 

Prognosen för hela året uppgår till 0,9 procent vilket ger ett genomsnitt för åren 2009–2013 på 2,3 procent. 

Därmed är det finansiella målet uppfyllt. 

De resultatförda exploateringsvinsterna under föregående år påverkar utfallet markant då de inte exkluderas en-

ligt målformuleringen. 

 
Tabell 1 Resultatmål 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Aktuellt år 2,5% 7,3% 0,9% 0,4% 0,5% 

Genomsnitt 

över 5 år 
  2,3%   

Mål   2,0%   

Amn. Värdet för 2011 avser prognos för helåret.  Åren 2012 och 2013 avser resultatplan i Kommunplan 2010–2012 
 

 

Soliditeten, som är ett mått på långsiktigt finansiellt utrymme är fortsatt stark trots ökade investeringsnivå. 

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 64 %. Därmed är det finansiella målet uppfyllt. 

Skatter, utjämning och finansiella poster 

Skatteintäkter 

Intäkter av kommunalskatt, generella statsbidrag och utjämning uppgår till 891,1 mnkr jämfört med 851,3 mnkr 

föregående år, vilket motsvarar en ökning på 4,7 procent. Förra årets ökning var i delårsbokslutet 3,5 procent.  

Den svenska ekonomin har haft en mycket stark tillväxtfas. BNP växte förra året med 5,7 procent och även i år 

beräknas tillväxten bli hög. Under år 2010 och första halvåret 2011 har arbetade timmar gett ett relativt stort 

positivt bidrag till skatteunderlaget. 

För helåret bedöms intäkterna från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningen bli 1 340 mnkr vilket 

innebär en ökning på 5 procent jämfört med föregående år. Utfallet blir cirka 1,3 procent (17 mnkr) högre än 

budgeterat främst på grund av den positiva avräkningen för 2011 års skatteintäkter.  

Kommunens intäkter från LSS- och kostnadsutjämningen har varit relativt stabila det senaste året. Kommunens 

struktur i relation till övriga kommuner har inte förändrat sig nämnvärt. 

Finansnetto 

Kommunen började hösten 2010 att låna medel för att täcka investeringsutgifterna. Låneskulden i årsbokslutet 

2010 uppgick till 145 mnkr och under årets första åtta månader har ytterligare 25 mnkr upplånats. De finansiella 

kostnaderna uppgår för årets första åtta månader till 5,0 mnkr. Motsvarande kostnader 2010 var 0,8 miljoner 

kronor. 

De finansiella intäkterna uppgår för årets första åtta månader till 1,1 mnkr. Motsvarande intäkter 2009 var 2,9 

mnkr.  

Bedömningen för helåret är ett finansiellt netto på minus 6 mnkr. 
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Framtidsutsikter 

Under året första sex månader ökade kommunens befolkning med knappt fyra hundra personer. Detta är mer än 

vad som har antagits i befolkningsprognosen. De närmaste åren planeras ett ökat bostadsbyggande i Vallentuna 

vilket enligt prognoserna skulle ge en fortsatt kraftig befolkningsökning. 

Ambitionen är att Vallentuna kommun ska fortsätta att utvecklas genom hållbar ekonomisk tillväxt för att ge 

bästa förutsättningar för kommunens invånare och de företag som är verksamma i kommunen.  

De senaste åren har kommunens ekonomi varit god och bedömningen för innevarande år ser inte ut att bryta 

denna utveckling. Detta trots att den ekonomiska krisen slog hårt mot kommunens intäkter under 2009. Genom 

ett snabbt agerande som krävde besparingar i verksamheten kunde kommunen redovisa ett positivt resultat 

2009. 

Den starka ekonomin har möjliggjort satsningar på verksamheten som nu gett utdelning i form av en högre 

kvalitet inom bland annat skolan. Detta samtidigt som kommunen har redovisat ett resultat förenligt med god 

ekonomiskt hushållning.  

Kommunen har under ett antal år varit skuldfri. Kommunens går nu in i en period av stora nödvändiga 

investeringar som till viss måste lånefinansieras. Detta möjliggörs av att det ekonomiska utgångsläget är mycket 

gott. Utrymmet för satsningar utöver vad som motiveras av befolkningsutvecklingen blir mindre. 

De ekonomiska utsikterna i vår omvärld är svårbedömda för de närmsta åren. Utvecklingen i Sverige har varit 

över förväntan under året vilket visat sig i en stark ökning av bruttonationalprodukten. Det finns dock flera 

orosmoln i vår omvärld; utvecklingen av den europeiska skuldkrisen och risken för en ny avmattning i USA. Ett 

litet exportberoende land som Sverige påverkas av vad som händer i omvärlden. Sverige har dock starka 

statsfinanser som kan parera negativa effekter på kort sikt.  

Även för kommunen gäller det att ha ekonomiska marginaler för negativa händelser. Både lokala och globala. 

Klaras detta ges verksamheten goda förutsättningar att klara sitt uppdrag och de mål som kommunfullmäktige 

satt upp för verksamheten utan att ekonomin äventyras.  

 

Nämndernas ekonomi och verksamheter 

Nämndernas ekonomi 

De bokförda nettokostnaderna för driftsekonomin per augusti uppgår till 804 miljoner kronor vilket motsvarar 
64 procent av årsbudgeten. Detta ska jämföras med den linjära riktpunkten på 67 procent. Förbrukning mot-
svarande period förra året uppgick till 64,5 procent. 
 
Sammantaget ger nämndernas prognos tillsammans med bedömningen av övriga poster inom 
driftsredovisningen ett överskott på 0,3 miljoner kronor mot budget. Nämnderna prognostiserar ett underskott 
på 1,4 miljoner kronor. 
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Kommunstyrelsen har inklusive avgiften till Storstockholms brandförsvarsförbund (SSBF) förbrukat 61 
procent av budgeten. Kommunstyrelsen gör bedömningen att prognosen för rambudgeten (inklusive 
räddningstjänst) kommer att redovisa ett överskott på 2,3 miljoner kronor.  
Avvikelsen består till största del av ersättningar inom flyktingservice som ska överföras till försörjningsstöd inom 
socialförvaltningen.  
 
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter var vid årets början 7 miljoner kronor. Av dessa har 
0,15 miljoner kronor omfördelats till kommunstyrelsens kansli till förstudie kring solenergiparker,2,55 miljoner 
kronor  till socialnämnden och 0,11 miljoner kronor till samhällsbyggnadsnämnden gällande lokala miljömål. 
Omfördelning av budgetmedel pga ny hyresmodell har gjorts med 2,29 miljoner kronor för fritidsnämnden, 
kulturnämnden, utbildningsnämnden, skolpeng samt för kommunstyrelsen. Prognosen för året är att resterande 
1,9 miljoner kronor kommer att förbrukas. 
 
Överförmyndarnämnden har förbrukat 79 procent av budgeten. Ökade kostnader för arvoderingar och 
granskning av årsräkningar gör att ett budgettillskott om 0,20 miljoner kronor äskats från Kommunstyrelsen. 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden (inklusive resultatenheter) har förbrukat 39 procent av budget och gör 
bedömningen att de kommer att redovisa ett överskott om 2,7 miljoner kronor.  
 
Nämndens prognos för resultatenheterna visar att verksamheterna kommer att redovisa ett överskott mot budget 
om 3,8 mnkr. TunaFastigheter kommer under året att ha lägre kostnader inom vissa områden, framförallt 
avseende löner där man fortfarande har vakanta tjänster. Personalbristen har också fått till följd att det planerade 
underhållet ej hunnit utföras i budgeterad omfattning. 
 
Myndighetsnämnden för teknik och miljö har förbrukat 71 procent av budgeten och gör bedömningen att 
den kommer att hålla budget. 
 
Kulturnämnden har förbrukat 64 procent av budgeten. Nämnden gör bedömningen att den kommer att hålla 
budget. Ferielön till anställd på Kulturskolan gör att kostnaderna är högre i juni-augusti än under övriga 
månader. 
 
Fritidsnämnden har förbrukat 61 procent av budget. Nämnden lämnar en prognos på ett överskott om 0,5 
miljoner kronor. Tre extra nämndsmöten har hållits under året innebärande att den fastlagda budgeten för 
verksamheten inte kommer att hålla. Kostnader för föreningsbidrag uppvisar ett överskott då antalet aktiviteter 
minskat.  
 
Barn- och ungdomsnämnden (inklusive resultatenheter) har förbrukat 58 procent av den totala budgeten.  
Nämnden bedömer att verksamheterna inom den fasta ramen kommer att redovisa ett överskott på 3 miljoner 
kronor. Överskottet förklaras till viss del av att lärarlyftet inte kommer att utnyttjas till fullo samt att vissa 
tjänster varit vakanta under året. 
Ett område som är svårt att prognostisera är tilläggspengen och risk finns att budgeterade medel inte räcker till 
under 2011. 
De resultatenheter som finansierar sin verksamhet med skolpengen planerar för att leverera ett underskott i 
förhållande till sin budget om 3,9 miljoner kronor.  
Tre skolor får ett större underskott till följd av den nya hyresmodellen och kommer att behöva utnyttja hela eller 
delar av sina tidigare överskott för att täcka det. 
 
Skolorna har fler elever i behov av särskilt stöd och måste ge detta stöd utifrån åtgärdsplaner enligt nya skollagen, 
men budgetramen för tilläggspeng har inte getts utrymme för full ekonomisk kompensation till skolorna. 
 
67 procent av budgeten för Skolpeng och vårdnadsbidrag har betalats ut.  
Prognosen för skolpengen har uppdaterats utifrån den nya befolkningsprognosen som visar att antalet barn och 
elever ökar. 
Ett underskott om 6 mnkr prognostiseras men prognosen bedöms vara osäker då slutavräkning för skolpeng görs 
i oktober. 
 
Utbildningsnämnden har förbrukat 65 procent av sin budget. Nämnden gör bedömningen att den kommer att 
redovisa en budget i balans för 2011 på den fasta budgetramen. 
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På resultatenheten prognostiseras ett underskott om 1,2 mnkr. 
Vallentuna gymnasium har under 2010 inlett ett arbete med att anpassa organisationen till mindre barnkullar 
och därigenom skapat ett överskott som nu under 2011 kan komma att behöva tas i bruk vid införandet av 
gymnasiereformen under kommande höst. 
 
Gymnasiepeng :67 procent av budgeten för har betalats ut. Ett underskott om 2 mnkr beräknas 2011 till stor del 
beroende på att det är fler elever som renderar en högre peng än vad som planerats för. 
 
Socialnämnden har förbrukat 64 procent av sin budget. Nämnden prognostiserar ett överskott om 3,5 miljoner 
kronor. Socialnämnden har under året erhållit ett budgettillskott om 1,75 miljoner kr för att täcka det tidigare 
förväntade underskottet samt 0,8 miljoner kronor gällande organisationsförändring. 
 
Den förbättrade prognosen förklaras främst av högre ersättning för ensamkommande flyktingbarn samt intäkter 
vid försäljning av platser för särskilt boende för äldre. Kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorg 
beräknas bli högre än budgeterat.  
 
Inom äldreomsorgen beräknas ett överskott främst på grund av att behovet av platser för särskilt boende för äldre 
minskat under året. 

 
 

Nämndernas verksamheter – måluppfyllelse 

Vallentuna kommun arbetar med målstyrning där kommungemensamma mål fastställs av kommunfullmäktige. 

Målen kompletteras och bryts sedan ned i respektive nämnds verksamhetsplan. I övrigt ansvarar varje nämnd för 

de grundläggande uppgifter som har fastställs i nämndens reglemente. Målen följs upp varje tertial. 

Kommunplanen kompletteras av fler styrdokument, så som planer, policies och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har antagit. 

I tabell 3 redovisas en sammanställning av måluppfyllelsen per mål under respektive strategiskt område. Detaljer 

för varje område och mål redovisas i bilaga 1.  

 

Tabell 2 Antal kommungemensamma mål per status och strategiskt område 

 Uppfyllt Arbetet 

pågår 

Ej uppfyllt Totalt antal 

mål 

Tillväxt och utveckling 4 5 1 10 

Stor valfrihet 2 1  3 

Kunskap för livet 1 1 3 5 

Den trygga kommunen 1 1  2 

Välskott kommun med 

engagerade medarbetare 

1 1 2 4 

God miljö för en långsiktigt 

hållbar utveckling 

 2  2 

SUMMA 9 11 6 26 
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Genom att de finansiella målen har uppfyllts visar det att kommunens verksamhet är ekonomiskt hållbar och att 

finansieringen av dagens verksamhet därmed inte har skjutits över till kommande generationer. Att de finansiella 

målen uppfyllts betyder vidare att kommunens verksamheter getts stabila ekonomiska förutsättningar att arbeta 

efter. 

Ambitionen är att en hög måluppfyllelse för verksamheten uppnås i slutet på året. Det är ett bevis på ett bra utfall 

för satsade skattemedel. Att dessutom målen för utpekade förbättringsområden blir uppfyllda borgar för en ökad 

kvalitet och en effektivare verksamhet framöver. 

Jämfört med måluppfyllelsen efter tertial ett har det skett en förbättring. Fler mål är uppfyllda och antalet mål 

som tidigare fick status ”arbete pågår” har minskat. Flera av målen ska vara helt uppfyllda i slutet av perioden och 

har därför, än så länge, statusen ”arbetet pågår”. 

Kostnader på verksamhetsnivå, kommentarer och nyckeltal redovisas i nämndernas VaSaRu-rapporter per tertial 

2. I dessa görs också en genomgång av nämndernas egna mål. 

Utsikt för hela året 2011 

Med hänsyn till det faktiska utfallet per augusti och nämndernas prognoser ser situationen för helåret god ut. 

Detta under förutsättning att det inte dyker upp några oförutsedda utgifter under de kommande fyra månaderna.  

De prognostiserade underskotten i de pengfinansierade verksamheterna beror på ökning av elever utöver den 

budgeterade volymen. Detta kompenseras till viss mån av att den beräknade ökningen av skatteintäkterna har sin 

grund i höjda befolkningssiffror. Det råder osäkerhet kring hur stor kostnaden kommer att bli för de inter-

kommunala ersättningarna inom gymnasieskolan samt hur hög skolpengen inom för- och grundskola blir, på 

grund av ett ökat elevunderlag. 

När det gäller målen avseende nämndernas verksamheter kommer arbetet att fortgå under årets resterande 

månader. Särskilt fokus kommer att läggas på de mål som inte uppfyllts. Ambitionen är att merparten av de 

kommungemensamma målen kommer att vara uppfyllda vid årets slut. 

För vissa mål kommer ny data bli tillgänglig under hösten, exempelvis medborgarenkäten och vissa mål under 

rubriken ”Kunskap för livet” . För målet som bygger på medarbetarenkäten kommer inte någon uppdatering av 

måluppfyllelsen kunna göras under 2011. Detta eftersom ingen medarbetarenkät kommer att genomföras under 

2011. 

Balansräkning 

Investeringar 

Vallentuna Trafikplats har genomfört etapp 1 som omfattade ledningsomläggning. Etapp 2 som omfattar 

järnvägsbro, cirkulationsplatser och överdäckning har påbörjats efter sommaren. Byggandet av Vallentuna 

Kulturhus och Bibliotek i kommunalhusparken fortsätter, verksamhetsstart och invigning planeras till oktober 

2012.  

Ombyggnaden av Väsbygården till gruppboende har planerad invigning den 31 oktober 2011.  Fortgår gör även 

utbyggnaden av Lovisedalsskolan till F-9-skola samt byggandet av Lindholmens förskola. En ombyggnad av 

Kvarnbadet har gjorts under sommaren 2011.  
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Investeringarna uppgår till 115,1 miljoner kronor per augusti vilket är 45 % av budgeten. Prognosen för helåret 

visar att vi kommer att investera för ca 186,4 miljoner kronor vilket är 73 % av budgeten. Budgeten för SBF 

innehåller året 2011 och framåt, vilket förklarar den stora budgetavvikelsen. I övrigt är det förseningar av 

Lovisedalsskolans utbyggnad samt senareläggning av tekniska åtgärder för säker ledning, omklädningspavilliong 

på Vallentuna IP, Vallentuna teater och verksamhetssystemet på socialförvaltningen som drar ned prognosen. 

Exploateringstillgångar 

Omvandlingsområdet Skoga och ombyggnaden av Centrala Vallentuna är två områden med stora nettoutgifter 

under 2011. Under året har projekt avslutats med en förlust på 1,3 miljoner kronor. 

Minskade finansiella placeringar  

Kommunen har inga medel placerade per den sista augusti. I början av året hade kommunen 80 miljoner kronor 

placerade. De stora investeringarna påverkar även kassa bank som har minskat med 20,8 mnkr under året. 

Nya långfristiga lån 

Kommunen har under november 2010 lånat 100 miljoner kronor samt under 2011 lånat ytterligare 25 miljoner 

kronor. Ytterligare upplåningen kommer att göras under hösten för att finansiera investeringarna. 

Kortfristiga skulder har minskat 

Ett koncerninternt lån från AB Össebyhus samt ett kortfristigt lån på sammanlagt 45 miljoner kronor lånades upp 

i november 2010. Dessa båda lån förfaller var tredje månad. Minskade leverantörsskulder samt betalning av 

skatteskulden för år 2009 är den största förklaringen till minskningen. 

Alltjämt hög soliditet 

Ett antal år med positivt resultat och självfinansierade investeringar har resulterat i stark balansräkning. 

Soliditeten var per den sista augusti 64,4 procent. Det är en ökning med 4,3 procentenheter jämfört med 2010. 

Inkluderas pensionsåtaganden för tiden före 1998 uppgår soliditeten till 29,1 procent.  

Kommunens bolag 

AB Össebyhus  
Vallentuna kommun har hand om den tekniska och ekonomiska förvaltningen i AB Össebyhus. Vid augusti 

månads slut är alla lägenheter uthyrda.   

Detaljplan för ett nytt trygghetsboende har varit på utställning under sommaren och beslut av 

kommunfullmäktige kommer att tas runt årsskiftet. 

Delårsbokslutet för AB Össebyhus visar ett resultat på 780 tkr mot budgeterade 307 tkr. Rörelseresultatet är 259 

tkr bättre än budgeterat. Underhåll enligt plan kommer att ske under hösten. Finansiella poster avviker med 213 

tkr där 132 tkr är ränteintäkter från kortfristiga placeringar. 

Balansomslutningen är 43,7 mnkr (42,8 mnkr). Bolaget har en soliditet på 63 procent (64 procent).  
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Räkenskaper 

 
 
Tabell 3 Driftsredovisning per 2011-08-31, inklusive interna transaktioner.   

 

  

Nämnd 2010

Belopp  mnkr Budget 31-aug Förbrukat % Prognos Avvikelse Bokslut

Kommunstyrelse 87,5 53,6 61% 85,2 2,3 77,3

KS OF 1,9 0,0 .. 1,9 0,0 0,0

Överförmyndarnämnd 2,0 1,6 79% 2,2 -0,2 2,2

Samhäl lsbyggnadsnämnd 41,4 16,0 39% 38,6 2,7 38,9

Myndighetsnämnd 0,3 0,2 71% 0,3 0,0 0,2

Fri tidsnämnd 42,3 25,9 61% 41,8 0,5 38,5

Kulturnämnd 25,5 16,3 64% 25,5 0,0 18,1

Barn- och ungdomsnämnd 72,7 42,3 58% 73,6 -1,0 76,2

Skolpengsram 512,5 345,7 67% 518,6 -6,1 499,9

Utbi ldningsnämnd 27,9 15,3 55% 29,1 -1,2 149,2

Gymnas iepeng 127,1 85,5 67% 129,1 -2,0 0,0

Socia lnämnd 379,1 243,4 64% 375,6 3,5 358,9

Summa nämnder 1 320,2 845,9 64% 1 321,5 -1,4 1 259,4
0

Interna poster och övriga  kostnader 

och intäkter 1)
-54,6 -41,9 77% -44,8 -9,8 -128,9

0
Verksamhetens nettokostnad 1 265,6 804,0 64% 1 276,7 -11,2 1 130,5

Interna poster och övriga  kostnader 

och intäkter 1)

Centra la  kostnader och intäkter 0,0 -2,3 -2,6 2,6 -74,4

Semesterlöneskuld (+) 0,0 -10,5 0,0 0,0

Kapita lkostnader (-) -77,2 -44,4 57% -74,0 -3,2 -68,4

PO-pålägg (-) -191,5 -122,5 64% -182,8 -8,7 -181,0

Socia la  avgi fter  och 

pens ionsavsättningar. (+)
191,5 121,6 63% 190,3 1,2 174,1

Pens ionsutbetalningar (+) 22,6 16,3 72% 24,3 -1,8 20,8

Summa interna poster m.m. -54,6 -41,9 77% -44,8 -9,8 -128,9

2011
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Tabell 4 Investeringsredovisning netto per 2011-08-31  

 

 
 
 
 
Tabell 5 Resultaträkning per 2011-08-31 

 

  

Nämnd

Belopp  mnkr Budget 31-aug Förbrukat % Prognos Avvikelse

Komunstyrelse 8,4 1,5 18% 3,1 5,3

Rambudget 6,4 1,5 24% 3,1 3,3

KS OF 2,0 0,0 0% 0,0 2,0

Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 .. 0,0 0,0

Samhäl lsbyggnadsnämnd 219,5 101,3 46% 168,2 51,3

Fri tidsnämnd 12,5 6,9 55% 7,6 4,9

Kulturnämnd 5,4 0,4 7% 1,2 4,2

Barn- och ungdomsnämnd 4,0 2,2 56% 4,0 0,0

Resultatområde 4,0 2,2 56% 4,0 0,0

Fast ram 0,0 0,0 .. 0,0 0,0

Utbi ldningsnämnd 0,5 0,2 36% 0,5 0,0

Socia lnämnd 5,4 2,5 47% 1,9 3,5

Summa nämnder 255,6 115,1 45% 186,5 69,2

2011

Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse Bokslut

2011-08-31 2010-08-31 2011 2011 2011 2010

Verksamhetens  intäkter 1 163,7 241,1 216,6 237,7 21,2 331,7

Verksamhetens  kostnader                     2 -967,7 -942,2 -1 482,1 -1 514,5 -32,3 -1 462,1

Avskrivningar/nedskrivningar                 3 -29,3 -29,3 -48,2 -45,0 3,2 -43,9

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -833,2 -730,5 -1 313,8 -1 321,7 -8,0 -1 174,4

Skatteintäkter 4 765,3 718,9 1 113,9 1 145,8 31,9 1 071,0

Generel la  s tatsbidrag och utjämning 5 125,8 132,4 208,7 193,8 -14,9 194,1

Finans iel la  intäkter          6 1,1 2,9 2,9 2,9 0,0 3,5

Finans iel la  kostnader 7 -5,0 -0,8 -9,6 -8,6 1,0 -2,0

PERIODENS RESULTAT (förändring av eget kapita l ) 54,0 122,9 2,1 12,1 10,0 92,3

Avgår: rea l isationsvinster 1 0,6 2,3 0,6 0,6 3,9

PERIODENS RESULTAT ENLIGT BALANSKRAVET 53,4 120,7 2,1 11,5 9,5 88,4

Belopp i mnkr Not
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Tabell 6 Kassaflödesanalys per 2011-08-31 

 

  

Bokslut Bokslut Bokslut

2011-08-31 2010-08-31 2010

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Periodens  resultat 54,0 122,9 92,3

Justering för av- och nedskrivningar 29,3 29,3 43,9

Justering för gjorda avsättningar 8 4,9 5,4 8,6

Justering för övriga  ej l ikvidi tetspåverkande poster 9 -0,6 -2,2 -3,8

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 87,5 155,5 140,9

Ökning (-) / minskning (+) kortfris tiga  fordringar 78,0 102,6 13,5

Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploateringsfastigheter -4,0 -84,4 -102,0

Ökning (+) / minskning (-) kortfris tiga  skulder -91,8 -45,7 64,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 69,8 128,0 116,7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i  immateriel la  anläggningsti l lgångar 0,0 0,0 0,0

Investering i  materiel la  anläggningsti l lgångar -115,1 -120,9 -314,1

Försä l jning av materiel la  anläggningsti l lgångar 0,0 5,0 7,2

Investering i  finans iel la  anläggningsti l lgångar 0,0 0,0 -1,4

Försä l jning av finans iel la  anläggningsti l lgångar 0,6 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -114,5 -115,9 -308,3

FINANSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 25,0 0,0 100,0

Förändring av långfris tiga  skulder -1,0 54,5 57,6

Förändring av långfris tiga  fordringar 0,0 0,0 7,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24,0 54,5 165,2

ÅRETS KASSAFLÖDE

Likvida  medel  vid årets  början 97,3 123,6 123,6

Likvida  medel  vid årets  s lut 76,5 190,2 97,3

Förändring av likvida medel -20,8 66,6 -26,3

Belopp i mnkr Not
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Tabell 7 Balansräkning per 2011-08-31 

 

 

 

  

Bokslut Bokslut Bokslut

2011-08-31 2010-08-31 2010

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiel la  anläggningsti l lgångar

a) Mark,byggnader och tekniska  anläggningar 1 1 092,7 832,4 1 006,5 86,2

b) Maskiner och inventarier 2 27,2 23,0 27,4 -0,2

Finans iel la  anläggningsti l lgångar

a) Värdepapper, andelar och bostadsrätter 3 10,8 9,5 10,8 0,0

b) Långfris tiga  fordringar 4 0,0 7,6 0,0 0,0

Summa anläggningstillgångar 1 130,7 872,5 1 044,8 86,0

Omsättningtillgångar

Exploateringsfastigheter, lager o förråd 5 83,4 61,8 79,4 4,0

Kortfri s tiga  fordringar 6 91,6 80,5 89,6 2,0

Kortfri s tiga  placeringar 0,0 0,0 80,0 -80,0

Kassa  och bank 7 76,5 190,2 97,3 -20,8

Summa omsättningtillgångar 251,5 332,5 346,3 -94,8

Summa tillgångar 1 382,2 1 205,0 1 391,1 -8,8

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 8 890,5 867,2 836,5 54,0

varav periodens  resultat 54,0 122,9 92,3 -38,3

varav pens ionsreserv 71,7 20,7 71,7 0,0

Avsättningar

Avsättningar för pens ioner och l iknande förpl iktelser 9 79,2 71,2 74,3 4,9

Summa avsättningar 79,2 71,2 74,3 4,9

Skulder

Långfris tiga  skulder 10 181,7 54,6 157,7 24,0

Kortfri s tiga  skulder 11 230,8 212,1 322,6 -91,8

Summa skulder 412,5 266,6 480,3 -67,8

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 382,2 1 205,0 1 391,1 -8,9

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförl iga  säkerheter

Ansvars förbindelser

a) Pens ionsförpl iktelser som inte har upptagi ts

   bland skulderna el ler avsättningarna 12 488,2 480,8 475,2 13,0

b) Övriga  ansvars förbindelser 13 64,9 165,1 437,3 -372,4

Förändring 

0101-0831

Belopp i mnkr Not
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Tabell 8 Noter till resultaträkning och kassaflödesanalys per 2011-08-31 

 

 
  

NOT 1 Verksamhetens intäkter NOT 4 Skatteintäkter 

Belopp i mnkr 2011-08 2010-08 Belopp i mnkr 2011-08 2010-08

Enligt driftredovisningen 698,2 744,5 Preliminär kommunalskatt 747,2 704,6

Justering för interna poster -534,5 -503,4 Slutavräkning 2009 3,1

Summa 163,7 241,1 Slutavräkning 2010 4,2 11,2

Slutavräkning 2011, prognos 13,8

Taxor och avgifter 44,2 43,9 Summa 765,3 718,9

Hyror och arrenden 30,2 29,8 NOT 5 Generella statsbidrag och utjämning

Övriga intäkter 88,8 79,7 Belopp i mnkr 2011-08 2010-08

Vinst exploatering, året 0,0 8,1 Inkomstutjämning 27,7 38,6

Vinst exploatering, tidigare år 0,0 77,3 Kostnadutjämning 37,1 23,1

Reavinst anläggningstil lgångar 0,6 2,3 LSS-utjämning 14,4 16,6

Summa 163,7 241,1 Regleringsavgift/bidrag 20,4 5,0

Exploateringsvinster från tidigare år redovisas som en Kommunal fastighetsavgift 26,2 30,0

jämförelsestörande post. Övriga bidrag 0,0 19,0

NOT 2 Verksamhetens kostnader Summa 125,8 132,4

Belopp i mnkr 2011-08 2010-08 NOT 6 Finansiella intäkter

Enligt driftredovisningen 1 502,2 1 445,7 Belopp i mnkr 2011-08 2010-08

Justering för interna poster -534,5 -503,4 Räntor på bankmedel 1,0 0,5

Summa 967,7 942,2 Aktieutdelning 0,0 2,3

Övriga finansiella intäkter 0,1 0,1

Personalkostnader 452,5 430,2 Summa 1,1 2,9

Varor och entreprenader 454,5 436,1 NOT 7 Finansiella kostnader

Övriga kostnader 59,4 58,8 Belopp i mnkr 2011-08 2010-08

Förlust exploatering, året 1,3 0,0 Ränta pensionsskuld 1,6 0,8

Förlust exploatering, tidigare år 0,0 17,1 Övriga finansiella kostnader 3,4 0,1

Reaförlust markreserv 0,0 0,1 Summa 5,0 0,8

Summa 967,7 942,2 NOT 8 Justering för gjorda/ ianspråktagna avsättningar

Exploateringförluster från tidigare år redovisas som en Belopp i mnkr 2011-08 2010-08

jämförelsestörande post. Årets intjänade pensioner 4,9 5,4

NOT 3 Avskrivningar/nedskrivningar Summa 4,9 5,4

Belopp i mnkr 2011-08 2010-08 NOT 9 Justering för övriga, ej l ikviditetspåverkande, poster

Enligt plan: Belopp i mnkr 2011-08 2010-08

Mark, byggn. och tekniska anläg. 23,8 24,3 Realisationsvinst/förlust anläggningstillgångar:

Maskiner och inventarier 5,4 5,0 Materiella anläggningstil lgångar 0,0 2,3

Summa 29,3 29,3 Finansiella anläggningstil lgångar 0,6 0,0

Markreserv 0,0 -0,1

Summa 0,6 2,2
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Tabell 9 Noter till balansräkning per 2011-08-31 

  

NOT 1 Mark, byggnader o tekniska anl. NOT 2 Maskiner och inventarier

Belopp i mnkr 2011-08 2010-08 Belopp i mnkr 2011-08 2010-08

Ack. Anskaffningsvärde 1 607,1 1 310,8 IB anskaffningsvärde 85,7 77,3

Ack. Avskrivningar mark, byggn, tekn.anl. -514,4 -478,4 Årets investering 5,2 2,0

Summa 1 092,7 832,4 Årets försäljning 0,0 -0,2

IB ackumulerade avskrivningar -58,2 -51,2

Verksamhetsfastigheter Årets avskrivningar -5,4 -5,0

IB anskaffningsvärde 1 017,9 1 012,4 Årets försäljning, ack. avskr. 0,0 0,2

IB ackumulerade avskrivningar -457,6 -426,7 Summa 27,2 23,0

Årets investering 17,2 0,4 NOT 3 Värdepapper, andelar och bostadsrätter

Årets försäljning 0,0 -2,9 Belopp i mnkr 2011-08 2010-08

Årets avskrivningar -20,0 -20,5 Aktier och andelar 6,2 4,8

Årets försäljning, ack. avskr. 0,0 0,2 Bostadsrätter 4,6 4,6

Summa 557,5 562,8 Summa 10,8 9,5

NOT 4 Långfristiga fordringar

Publika fastigheter Belopp i mnkr 2011-08 2010-08

IB anskaffningsvärde 165,8 97,8 Trafikverket 0,0 7,6

IB ackumulerade avskrivningar -25,6 -20,5 Summa 0,0 7,6

Årets investering 4,0 62,1 NOT 5 Exploateringsfastigheter, lager och förråd

Årets avskrivningar -3,5 -3,3 Belopp i mnkr 2011-08 2010-08

Summa 140,8 136,1 Arbetsområden under exploatering 0,5 3,4

Bostadsmark under exploatering 82,7 58,2

Fastigheter annan verksamhet Förråd och lager 0,2 0,2

IB anskaffningsvärde 18,4 23,9 Summa 83,4 61,8

IB ackumulerade avskrivningar -7,4 -7,0 NOT 6 Kortfristiga fordringar

Årets avskrivningar -0,4 -0,5 Belopp i mnkr 2011-08 2010-08

Summa 10,6 16,5 Kundfordringar 9,7 14,4

Interimsfordringar 59,3 31,0

Markreserv Ingående moms 6,3 5,2

IB anskaffningsvärde 138,9 19,8 Särskilt bidrag (moms) 2,4 2,6

Årets investering 0,3 0,0 Övriga fordringar hos staten 13,2 24,7

Årets försäljning 0,0 -0,1 Övrigt 0,7 2,7

Summa 139,2 19,8 Summa 91,6 80,5

NOT 7 Kassa och bank

Pågående investeringar Belopp i mnkr 2011-08 2010-08

IB anskaffningsvärde 156,1 40,8 Kassa 0,1 0,1

Årets nettoinv. i  verksamhetsfastigheter 89,2 51,5 Bank 0,8 0,6

Årets nettoinv. i  publika fastigheter -0,7 5,0 Plusgiro 75,6 189,4

Pågående investeringar 244,6 97,3 Summa 76,5 190,2
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Forts. Noter till balansräkning per 2011-08-31  
 

  

NOT 8 Eget kapital NOT 12 Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelse

Belopp i mnkr 2011-08 2010-08 Belopp i mnkr 2011-08 2010-08

Ingående eget kapital 836,5 744,2 Kommunen pension 392,9 387,0

Årets resultat 54,0 122,9 Kommunen löneskatt 95,3 93,9

Summa 890,5 867,2 Summa 488,2 480,8

NOT 9 Avsättningar NOT 13 Övriga ansvarsförbindelser

Belopp i mnkr 2011-08 2010-08 Belopp i mnkr 2011-08 2010-08

Avsättningar för pensioner 63,7 57,3 Borgensåtaganden

Avsättning för särskild löneskatt 15,5 13,9 Kommuninvest ek förening 215,1 0,0

Summa 79,2 71,2 Vallentunavatten AB 157,7 134,7

Käppalaförbundet 48,2 49,2

AB Össebyhus 5,0 0,0

NOT 10 Långfristiga skulder Föreningar 4,7 4,7

Belopp i mnkr 2011-08 2010-08 Roslagsvatten AB 3,0 3,0

Banklån 125,0 0,0 Särskilt anställningsavtal 2,0 0,0

Lån hos koncernbolag 0,1 0,1 Förlustansvar för egna hem 2,0 2,0

Långfristiga förutbetalda intäkter 59,6 55,6 Summa 64,9 165,1

Ackum. periodiserade förutbet. intäkter -3,0 -1,1

Summa 181,7 54,6

NOT 11 Kortfristiga skulder

Belopp i mnkr 2011-08 2010-08 Tilläggsupplysning: Operationell leasing

Låneskulder, externa 20,0 0,0 Belopp i mnkr 2011-12 2010-12

Låneskulder, koncern 25,0 0,0 Prognos/erlagda leasingavgifter för:

Leverantörsskulder 43,6 35,8 maskiner och fordon 0,1 0,2

Skulder til l  staten 11,9 19,8 lokaler 23,0 23,1

Semesterlön 28,5 27,9 Summa 23,0 23,3

Övriga kortfristiga skulder 12,0 13,3

Pensionskostnader (individuell del) 23,4 22,8 Prognos leasingavgifter:

Övr uppl personalkostnader 18,6 21,3 inom ett år 20,7 22,7

Interimsskulder 47,8 71,4 senare än ett år men inom fem år 46,8 71,2

Summa 230,8 212,1 senare än fem år 68,6 68,7

Det finns 1 st avtal om visstidspension som uppgår til l  1,5 mnkr 

per 2011-08.

2010-08 års värde för Vallentuna vatten AB har justerats 

upp med 28,5 då ett borgensåtagande tidigare saknats.
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Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och de rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning vilket bland annat innebär att: 

 Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

 Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

 Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
 Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. 

 
Jämförelsestörande poster  
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer 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 markexploatering som jämförelsestörande. 

 
Intäkter.  
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s prognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. 
Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder 
och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.  

 
Avskrivningar  
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. Avskrivning 
påbörjas när tillgången tas i bruk. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 25 33, 50 år. En samlad bedömning av 
nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (till exempel leasing) 
används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid. 

 
Gränsdragning mellan kostnad och investering  
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. 

 
Anskaffningsvärde materiella anläggningstillgångar  
Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar tas upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet. 

 
Exploatering 
Exploateringsprojekt redovisas under omsättningstillgångar. Markreserver flyttas från anläggningstillgångar till 
exploateringsprojektet vid projektets början. Försäljning intäktsförs i resultaträkningen, liksom andelen av de beräknade 
utgifterna. 

 
Pensioner  
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt den så kallade RIPS07-modellen (riktlinjer 
för beräkning av pensionsskulden). Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när 
det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. 
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Verksamhetens resultat – kommungemensamma mål 

Här redovisas en samlad uppföljning av de mål som finns i kommunplanen 2011–2013. 
Målen är grupperade i olika områden med en övergripande vision. För att ange status på 
uppfyllelsegraden används symbolerna: 

 

 Uppfyllt!  Arbetet pågår!  Ej uppfyllt! 

Mätmetoder, indikatorer samt ansvarig nämnd finns redovisat i Kommunplan 2011–2013. 

 

Mål från 
fullmäktige 

Måluppfyllelse 

Tillväxt och utveckling  

Vallentuna kommun ska 
fortsätta att utvecklas för att ge 
de bästa förutsättningar för 
kommunens invånare och 
företagare till ett varierat 
boende, bra närings- och 
föreningsliv. 

 

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! 
Befolkningsutvecklingen 2011 följer befolkningsprognosen (2,1%).  2010 
var tillväxten 2,6% (högst i Sverige). Befolkningstillväxten från 2006 till 
2010 har i genomsitt varit 1,9% per år.  

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 

 Arbetet pågår! 

Arbete pågår med strukturplan för Karby/Brottby (klart 2012), södra 
Vallentuna (klart 2012)och Grönplan (klart 2012). 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) Gillinge och strukturplan Lindholmen 
påbörjas tidigast 2012. 

Tillväxt och utveckling  



 

19 

 

Mål från 
fullmäktige 

Måluppfyllelse 

Enligt Vision Stockholm Nordost 
ska antalet arbetstillfällen i 
Vallentuna kommun öka till 
cirka 10 000 fram till år 2030, 
vilket motsvarar en genom-
snittlig 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 

 

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! 

Det genomsnittliga resultatet för 2009-2013 beräknas bli 2,3 procent. 

 

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

 

 Ej uppfyllt! 

NKI-mätningen 2011 visade att Vallentuna sjunkit till 58 (2009 var 
resultatet 64) Det är främst inom bygglov och miljöfrågor som det skett en 
nedgång. 

 
Handlingsplan ska tas fram och utbildning är inplanerad 

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 30 aug var 65 procent. 

 

Tillväxt och utveckling  

Kommunens invånare ska  Arbetet pågår! 
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Mål från 
fullmäktige 

Måluppfyllelse 

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

 

Resultat av SCB mätning kommer i december. 

 

 

Kommunens invånare ska 
uppleva kommunens 
verksamheter som ända-
målsenliga. Nöjd-Medborgar-
Index (NMI) enligt SCB:s 
medborgarundersökning ska 
uppgå till minst 58. 

 Arbetet pågår! 

Resultat av SCB mätning kommer i december. 

 

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

 

 Arbetet pågår! 

Resultat av SCB mätning kommer i december. 

 

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

 Arbetet pågår! 

Antalet kunskapsföretag ökar men det gör också andra företag, andelen 
kunskapsföretag är 24% 

Frågan är aktuell inom samarbetet med nordostkommunerna 

 

 

 

 

Stor valfrihet  

Kommunens invånare ska vara 
nöjda med den erbjudna 
valfriheten i de kommunala 
tjänsterna  
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Mål från 
fullmäktige 

Måluppfyllelse 

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 

 

 Arbetet pågår! 

En särskild uppföljning av äldres erfarenheter vad gäller LOV i hemtjänsten 
kommer att genomföras under hösten.  
I september kommer en riktad information att ges i kontakt med 80-
åringar i kommunen. 

 

 

 

 

 

Kunskap för livet  

Vallentunas skolor ska höra till 
de främsta i landet 

  

Det samlade betygsresultatet 
(meritvärdet) i Vallentunas 
grundskolor ska årligen 
överstiga det förväntade 

 Uppfyllt! 

Meritvärdet för elever som lämnade grundskolan vårterminen 2010 var 
209 och det är högre än det förväntade värdet, 207, för dessa elever.  
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Mål från 
fullmäktige 

Måluppfyllelse 

resultatet i enlighet med 
Skolverkets mätning. 

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 2010 med 
fullständiga betyg (minst betyget godkänt i alla ämnen) var 78 % och det är 
strax under det förväntade värdet, 79 %. Den nationella statistiken med 
förväntat värde för 2011 har ännu inte presenterats.Fokus på förbättrade 
betygsresultat. Kvalitetsarbetet ska förbättras vad gäller analys av resultat 
och vidta åtgärder utifrån analysen. Flertal utvecklingsarbeten genomförs 
och sammanfattas i gemensam genomförandeplan. 

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

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

 Arbetet pågår! 

Andelen kommuninvånare som är 20 år och har fullföljd 
gymnasieutbildning uppgår till 74 % för 2010. Andelen kommuninvånare 
som är 20 år och har grundläggande behörighet till högskola uppgår till 66 
%.  Målet är nytt för 2011 och den nationella statistiken för betygen 2011 
har inte publicerats ännu.  

Kunskap för livet  

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 85 % fullföljt utbildningen inom fyra år 2010. Vid Vallentuna 
gymnasium har 87 % av eleverna fullföljt utbildningen inom fyra år 2010. 
Resultat är bättre än genomsnittet för riket och förortskommuner som 
båda är 83 %.  
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Mål från 
fullmäktige 

Måluppfyllelse 

 

 

Utbildningsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att redovisa en 
handlingsplan för att fler elever ska fullfölja sin gymnasieutbildning. Ett 
utkast har presenterats vid Utbildningsnämndens möte 16 juni. 

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. 

 Arbetet pågår! 

Arbete avses påbörjas under tredje kvartalet 2011. Arbete kommer att 
pågå och slutföras under 2012. Avsatta medel i driftbudget om 400 tkr 
föreslås överföras till år 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! 

Kommer att uppnås under perioden (2011).  Redovisning i KSAU oktober - 
november. 

Sammanställning av redan gjord tillgänglighetsuppföljning och redan 
framtaget förslag till handlingsplan. 

 

 

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. 

 

 Ej uppfyllt! 

Medarbetarenkät kommer ej att genomföras under 2011. 
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Mål från 
fullmäktige 

Måluppfyllelse 

Sjukfrånvaron i kommunen som 
helhet ska vara högst 5 procent. 

 

 Ej uppfyllt! 

Sjukfrånvaron jan-aug 2011 är 5,1%. 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. 

 

 Arbetet pågår! 

31/8: 81% kvinnor, 19% män. Ingen förändring under tertial 2. 

I rekryteringsarbetet fortsatt arbete med att försöka locka sökande från 
det underrepresenterade könet. 

 

Alla kommunens verksamheter 
ska arbeta enligt Iip-standard 
och klara omcertifiering.  

 

 

 

 

 

 

 Uppfyllt! 

Alla kommunens verksamheter arbetar enligt IiP-standard. 

 

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  

 Arbetet pågår! 

Inventering av nuläge har genomförts. Analysarbete fortgår under hösten. 
Tidplanen är under diskussion med politiken. Troligen kommer inte 
arbetet att slutföras förrän 2012. Avsatta medel i driftbudgeten om 200 tkr 
är ca 100 tkr upparbetade, kvarvarande budget 100 tkr föreslås överföras 
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Mål från 
fullmäktige 

Måluppfyllelse 

 till år 2012. 

 

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

 

 Arbetet pågår! 

Fisket återupptogs i april. Vid nästa styrgruppsmöte ska fortsatta åtgärder 
(2011-2012) diskuteras.  I augusti ses en minskning i mängden fångad 
vitfisk och en ökning av mängden djurplankton jämfört med föregående 
år. Detta indikerar att fiskeinsatserna haft effekt på sjöekosystemet. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  16 (34) 
 

Kommunstyrelsen 2011-10-27  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 143 

Socialnämndens budgetram 2011 - avskrivning av socialnämndens andel 

av eget kapital (KS 2011.190) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att hänvisa äskandet om avskrivning av socialnämndens ackumulerade 

underskott att behandlas som ett underlag vid kommunfullmäktiges beslut om resultatöverföring från 

2011 års bokslut. 

Ärendet i korthet 

Socialnämnden har äskat om avskrivning av nämndens ackumulerade underskott på 4,0 mnkr från 

nämndens andel av kommunens eget kapital. Underskottet härrör från åren fram till 2009. 

Socialnämndens underskott år 2010 avskrevs i kommunfullmäktiges beslut om resultatöverföring från 

2010 års bokslut . Socialnämnden har enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen erhållit 2,55 mnkr från 

KSOF:s medel år 2011 för att täcka ett befarat underskott. Beslutet grundar sig bl.a. på en utredning 

om socialnämndens ekonomiska förutsättningar som genomfördes av Sveriges Kommuner och 

Landsting. I linje med detta föreslås en utökad ram om 4,6 mnkr för socialnämnden i Kommunplan 

2012-2014. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 139 

Handlingar 

1. Avskrivning av socialnämndens andel av eget kapital, tjänsteskrivelse 
2. Socialnämndens budgetram 2011 - avskrivning av socialnämndens ander av eget kapital, SN § 

71 
3. Avskrivning av socialnämndens andel av eget kapital, tjänsteskrivelse  
4. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §139 

Expedieras till 

Akt 

SN 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 139 

Socialnämndens budgetram 2011 - avskrivning av socialnämndens andel 

av eget kapital (KS 2011.190) 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att underskottet stryks ur socialnämndens budgetram 2011. 

Yrkanden 

Örjan Lid (M) yrkar att socialnämndens underskott bör strykas ur socialnämndens budgetram 2011.  

Proposition 

Ordförande ställer Örjan Lids ändringsförslag mot liggande förslag och finner att arbetsutskottet 

bifallit Örjan Lids ändringsförslag.  

Ärendet i korthet 

Socialnämnden har äskat om avskrivning av nämndens ackumulerade underskott på 4,0 mnkr från 

nämndens andel av kommunens eget kapital. Underskottet härrör från åren fram till 2009. 

Socialnämndens underskott år 2010 avskrevs i kommunfullmäktiges beslut om resultatöverföring från 

2010 års bokslut . Socialnämnden har enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen erhållit 2,55 mnkr från 

KSOF:s medel år 2011 för att täcka ett befarat underskott. Beslutet grundar sig bl.a. på en utredning 

om socialnämndens ekonomiska förutsättningar som genomfördes av Sveriges Kommuner och 

Landsting. I linje med detta föreslås en utökad ram om 4,6 mnkr för socialnämnden i Kommunplan 

2012-2014. 

Expedieras till 

Akt 

SN 
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Tjänsteskrivelse 

Avskrivning av socialnämndens andel 

av eget kapital 

Förvaltningens förslag till beslut 

att hänvisa äskandet om avskrivning av socialnämndens ackumulerade underskott att 

behandlas som ett underlag vid kommunfullmäktiges beslut om resultatöverföring 

från 2011 års bokslut. 

Ärendet i korthet 

Socialnämnden har äskat om avskrivning av nämndens ackumulerade underskott på 

4,0 mnkr från nämndens andel av kommunens eget kapital. Underskottet härrör från 

åren fram till 2009. Socialnämndens underskott år 2010 avskrevs i 

kommunfullmäktiges beslut om resultatöverföring från 2010 års bokslut . 

Socialnämnden har enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen erhållit 2,55 mnkr från 

KSOF:s medel år 2011 för att täcka ett befarat underskott. Beslutet grundar sig bl.a. på 

en utredning om socialnämndens ekonomiska förutsättningar som genomfördes av 

Sveriges Kommuner och Landsting. I linje med detta föreslås en utökad ram om 4,6 

mnkr för socialnämnden i Kommunplan 2012-2014. 

Bakgrund 

Enligt kommunens regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter 

ska nämndernas budget utvärderas mot årets förbrukning. En avvikelse mot budget 

kan uppstå, positiv eller negativ. Principen är att nämnd för med sig de ekonomiska 

över- och underskott, som redovisas i bokslut, specificerade i kommunens egna 

kapital. Detta innebär ett ”sparande” om nämnden hade med sig ett överskott eller en 

upparbetad ”skuld” om nämnden hade med sig ett underskott. 

Bedömningen av hur stort över- eller underskott som ska tas med in i det egna 

kapitalet grundar sig på en beredning som sker i samband med den årliga 

bokslutsgenomgång där respektive nämnds verksamhet analyseras med avseende på 
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att kommunfullmäktiges och nämndernas fastställda mål uppnåtts under det aktuella 

verksamhetsåret. Villkoret för att nämnd ska kunna använda sitt överskott alternativt 

beta av sin skuld är att det finns utrymme i budgeten. 

Med hänvisning till ovanstående regler föreslår kommunledningskontoret att 

socialnämndens äskande behandlas som ett underlag vid kommande beslut om 

resultatöverföring från 2011 års bokslut. 

Handlingar 
1. Socialnämndens budgetram 2011 - avskrivning av socialnämndens ander 

av eget kapital, SN § 71 
2. Avskrivning av socialnämndens andel av eget kapital, tjänsteskrivelse 

 

 

Ann-Charlotte Järnström Patric Andersson 
kommundirektör  Ekonomichef  

______________________ 

Ska expedieras till: 

Akt 

SN 
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§ 153 

Reviderat förslag till ny organisation – samhällsbyggnadsfrågor  

Beslut 

• att samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö läggs ned från och med 

den första januari 2012. 

• att en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd skapas från och med den första januari 2012.  

• att kommunstyrelsen tar över delar av vad samhällsbyggnadsnämndens tidigare ansvarsområden, i 

enlighet med förslag i nya och reviderade reglementen. 

• att ett nytt utskott, teknik- och fastighetsutskottet, skapas under kommunstyrelsen från och med den 

första januari 2012.  

• att planutskottet som idag redan finns under kommunstyrelsen byter namn till näringslivs- och 

planutskottet från och med den första januari 2012.  

Yrkande 

Lars-Bertil Ohlsson (KD)yrkar att det i kommunstyrelsens reglemente i texten som reglerar utskotten 

skrivs in att det är ”personliga ersättare” 

Jaana Tilles (S) yrkar avslag till liggande förslag.  

Gunnel Orselius Dahl (FP) yrkar bifall till Lars-Bertil Ohlssons förslag.  

Proposition 

Ordförande ställer Jaana Tilles avslagsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslagit 

Jaana Tilles förslag. 

Proposition 

Ordförande ställer Lars-Bertil Ohlssons ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifallit Lars-Bertil Ohlssons ändringsyrkande.  

 

Ärendet i korthet 

Under  kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2011, återremitterades detta ärende genom 

minoritetsåterremiss. Efter att ha gått igenom ärendet på nytt är slutsatsen att det inte finns någon 

anledning att bilda en teknik- och fastighetsnämnd istället för ett utskott, eftersom detta inte har något 

med jävsfrågor att göra. 

Frågor om jäv har redan utretts, vilket framgår av tjänsteskrivelsen. För att förtydliga detta kan 

tilläggas att jävsfrågorna är lösta i och med att den nya förvaltningens verksamheter delats upp att 

svara mot kommunstyrelsen respektive och den nya miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Förslaget utgår från att tydliggöra roller och ansvarsfördelning där strategisk planering, förvaltning 

och myndighetsutövning utförs av olika organ. Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden 

för teknik och miljö läggs ned och istället skapas en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. 
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Kommunstyrelsen kommer att ta över delar av samhällsbyggnadsnämndens tidigare ansvarsområden 

och ett nytt utskott, teknik- och fastighetsutskottet, skapas under kommunstyrelsen. Planutskottet 

som idag redan finns under kommunstyrelsen byter namn till näringslivs- och planutskottet.  

Expedieras till 

Akt 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Myndighetsnämnden för teknik och miljö 

Kommundirektör 
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Tjänsteskrivelse 

Reviderat förslag till ny organisation - 

samhällsbyggnadsfrågor 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige  

• att samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö läggs 

ned från och med den första januari 2012. 

• att en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd skapas från och med den första januari 

2012.  

• att kommunstyrelsen tar över delar av vad samhällsbyggnadsnämndens tidigare 

ansvarsområden, i enlighet med förslag i nya och reviderade reglementen. 

 

• att ett nytt utskott, teknik- och fastighetsutskottet, skapas under kommunstyrelsen 

från och med den första januari 2012.  

• att planutskottet som idag redan finns under kommunstyrelsen byter namn till 

näringslivs- och planutskottet från och med den första januari 2012.  

 

Ärendet i korthet 

Under  kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2011, återremmiterades 

detta ärende genom minoritetsåterremiss. Efter att ha gått igenom ärendet på nytt är 

slutsatsen att det inte finns någon anledning att bilda en teknik- och fastighetsnämnd 

istället för ett utskott, eftersom detta inte har något med jävsfrågor att göra. 

Frågor om jäv har redan utretts, vilket framgår av tjänsteskrivelsen. För att förtydliga 

detta kan tilläggas att jävsfrågorna är lösta i och med att den nya förvaltningens 

verksamheter delats upp att svara mot kommunstyrelsen respektive och den nya 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
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Förslaget utgår från att tydliggöra roller och ansvarsfördelning där strategisk 

planering, förvaltning och myndighetsutövning utförs av olika organ. 

Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö läggs ned 

och istället skapas en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. Kommunstyrelsen 

kommer att ta över delar av samhällsbyggnadsnämndens tidigare ansvarsområden 

och ett nytt utskott, teknik- och fastighetsutskottet, skapas under kommunstyrelsen. 

Planutskottet som idag redan finns under kommunstyrelsen byter namn till 

näringslivs- och planutskottet.  

Bakgrund 

Den 14 mars 2011 beslutade fullmäktige att kommunstyrelsen under innevarande år 

skulle ge förslag på ändringar i kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens 

reglemente så att frågor gällande fördjupad översiktsplan, strukturplan, andra planer 

av strukturell karaktär, samt alla former av detaljplaner förutom enkelt 

planförfarande hädanefter ska hanteras och godkännas av kommunstyrelsens 

planutskott för att sedan skickas för behandling och antagande i kommunfullmäktige.  

Som tidigare presenterats för fullmäktige genomförde PriceWaterhouseCoopers 

under hösten 2010 en granskning av kommunens övergripande planering med 

inriktning på investerings- och exploateringsprocessen. Granskningen visade en 

tydlig bild av att detta sammanhänger med otydligheter vad gäller ansvarsgränser 

mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Otydligheter i gränssnitten 

förvärras av otydligheter i arbetsprocesser och rutiner när det gäller exploaterings-, 

plan- och investeringsverksamheten i kommunen. 

Samtidigt har kommunledningen sett över alternativa sätt att förändra kommunens 

organisation för att möta ökade behov av kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet. Målet 

är att Vallentuna kommun år 2015 ska ha en organisation som möter invånarnas 

behov på bästa möjliga sätt men att servicen samtidigt också kostar mindre. Utifrån 

ovanstående har ett förslag arbetats fram gällande organisationsförändring och 

ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och nuvarande samhällsbyggnadsnämnd 

och myndighetsnämnd för teknik och miljö.  

Förslaget utgår från att tydliggöra roller och ansvarsfördelning där strategisk 

planering, förvaltning och myndighetsutövning utförs av olika organ. 
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Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö läggs ned 

och istället skapas en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. Kommunstyrelsen 

kommer att ta över delar av samhällsbyggnadsnämndens tidigare områden och ett 

nytt utskott, teknik- och fastighetsutskottet, skapas under kommunstyrelsen. 

Planutskottet som idag redan finns under kommunstyrelsen byter namn till 

näringslivs- och planutskottet.  

 

Enligt detta förslag är det inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens område 

ansvaret för tillsyn och myndighetsutövning kommer att ligga. Nämnden svarar för 

den tillsyn, offentlig kontroll, och övrig myndighetsutövning som i enlighet med lag 

eller annan författning ska fullgöras av en kommunal nämnd inom följande områden: 

miljöbalken och övrig lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och 

bygglagen och övrig lagstiftning inom plan- och byggväsendet samt 

livsmedelslagstiftningen.  

I reglementena för denna nya nämnd och för kommunstyrelsen finns ytterligare 

bestämmelser om de befogenheter kommunstyrelsen har. Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplaner och områdesbestämmelser som inte är 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och där enkelt planförfarande 

tillämpas.  

Den strategiska planeringen kommer kommunstyrelsen att svara för genom 

näringslivs- och planutskottet.  Detta rör den allmänna samhällsutvecklingen och 

utskottet bereder på kommunstyrelsens uppdrag ärenden gällande långsiktig 

utveckling, översiktlig planering av användningen av mark, luft, vatten, 

bostadspolitik, energianvändning, strategiska sysselsättnings- och näringslivsfrågor 

samt miljövårds- och naturvårdspolitiken.  

Kommunstyrelsens fastighets- och teknikutskott kommer svara för strategiska frågor 

när det gäller kommunens fastigheter. På kommunstyrelsens uppdrag bereder 

utskottet ärenden som rör förvaltningen och utveckling av kommunens mark, 

byggnader och anläggningar. I och med detta organisationsförslag hålls också 

myndighetsutövningen åtskilt från ägandefrågor så att inte rättssäkerheten äventyras 

genom jävssituationer. Fördelarna med denna organisation är att rollfördelning och 
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ansvar blir tydligare och att frågor och ärenden av övergripande karaktär löses på ett 

tidigt stadium.  

Förslaget innebär också att samhällsbyggnadsförvaltningen i och med 

organisationsförändringen blir en förvaltning under kommunstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förblir en egen förvaltning och ska inte integreras i 

kommunledningskontoret och samhällsbyggnadschefen kommer liksom tidigare att 

lyda under kommundirektören.  

När det gäller nämndernas reglementen skrivs ett nytt reglemente för den nya miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden medan reglementet för kommunstyrelsen revideras 

efter den nya organisationsstrukturen.  

Nu gällande reglemente för samhällsbyggnadsnämnden är väldig detaljerat och 

hänvisar till en rad lagar och paragrafer. Denna typ av stuktur på reglemente är 

emellertid svåra att hålla uppdaterade då lagar och regler ofta ändras utan att 

revideringar i reglementet sker i samma takt. På grund av detta har också den 

konsultfirma, Structor, som kommunen anlitat rekommenderat att man i det nya 

reglementet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt i det reviderade 

reglementet för kommunstyrelsen inte är lika detaljrik. I de nya förslagen till 

reglementena står därför i huvudsak de övergripande ansvarsområden som den nya 

nämnden och kommunstyrelsen fått i delegation från fullmäktige.   

 

 

Handlingar 
1. Förslag till ny organisation - samhällsbyggnadsfrågor 

 

 

Ann-Charlotte Järnström Victor Kilén 
kommundirektör  Kanslichef  

______________________ 

Ska expedieras till: 
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Akt 

SBN 

MTM 

Ekonomiavdelningen 
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§108 

Förslag till ny organisation - samhällsbyggnadsfrågor (KS 2011.217) 

Beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

• att samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö läggs ned från och 
med den första januari 2012. 

• att en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd skapas från och med den första januari 2012.  

• att kommunstyrelsen tar över delar av vad samhällsbyggnadsnämndens tidigare 
ansvarsområden, i enlighet med förslag i nya och reviderade reglementen. 

• att ett nytt utskott, teknik- och fastighetsutskottet, skapas under kommunstyrelsen från och med 
den första januari 2012.  

• att planutskottet som idag redan finns under kommunstyrelsen byter namn till näringslivs- och 
planutskottet från och med den första januari 2012.  

Yrkanden 

Örjan Lid (M) yrkar att meningen i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens regelmente  

” framställa och utföra nybyggnadskartor, utsättning, lägeskontroll, GIS samt lantmäteri och mätuppdrag”  

byts ut till följande två meningar: 

”Ansvara för mätningsteknisk verksamhet och kartproduktion, framställa och utföra nybyggnadskartor, lägeskontroll, 

utsättning samt övriga mätuppdrag.” 

”Ansvara och samordna utvecklingen av kommunens Geografiska informationssystem”.  

Örjan Lid (M) yrkar att riktlinjer för skyltning flyttas från kommunstyrelsens reglemente till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente.  

Örjan Lid (M) yrkar att ansvaret rörande parkeringstillstånd flyttas från kommunstyrelsens 
reglemente till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente. 

Raimo Vuojärvi (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens näringslivs- och 
planutskott samt kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott ska ha fem ordinarie ledamöter och 
fem ersättare. Samt att ersättarna bara deltar vid ordinarie ledamots frånvaro.  

Jaana Tilles (S) yrkar att ärendet ska återremitteras.  

Proposition 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska behandlas idag och finner att 
kommunstyrelsen bifallit att behandla ärendet idag. 

Reservation 

Jaana Tilles, Ing-Marie Elfström och Thomas Arctaedius anmäler för (S) reservation mot beslutet. 
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Proposition 

Ordförande ställer liggande förslag om ny organisation för samhällsbyggnadsfrågor mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifallit liggande förslag. 

Proposition 

Ordförande ställer Örjan Lids förslag om reglementesändringar mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifallit Örjan Lids förslag.  

Proposition 

Ordförande ställer Raimo Vuojärvis förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifallit Raimo 
Vuojärvis förslag.  

Ärendet i korthet 

Förslaget utgår från att tydliggöra roller och ansvarsfördelning där strategisk planering, förvaltning 
och myndighetsutövning utförs av olika organ. Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden 
för teknik och miljö läggs ned och istället skapas en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. 

Kommunstyrelsen kommer att ta över delar av samhällsbyggnadsnämndens tidigare ansvarsområden 
och ett nytt utskott, teknik- och fastighetsutskottet, skapas under kommunstyrelsen. Planutskottet 
som idag redan finns under kommunstyrelsen byter namn till näringslivs- och planutskottet.  

Ärendets tidigare behandling 
KSAU 2011-09-12 § 106 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att inte ta något eget ställningstagande i frågan. 

Handlingar 

1. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
2. Förslag till reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
3. Skiss ny organisation SBF 
4. Förslag till ny organisation - samhällsbyggnadsfrågor 

Expedieras till 

Akt 

SBN 

MTM 

Ekonomiavdelningen 
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Tjänsteskrivelse 

Förslag till ny organisation - 

samhällsbyggnadsfrågor 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige  

• att samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö läggs 

ned från och med den första januari 2012. 

• att en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd skapas från och med den första januari 

2012.  

• att kommunstyrelsen tar över delar av vad samhällsbyggnadsnämndens tidigare 

ansvarsområden, i enlighet med förslag i nya och reviderade reglementen. 

 

• att ett nytt utskott, teknik- och fastighetsutskottet, skapas under kommunstyrelsen 

från och med den första januari 2012.  

• att planutskottet som idag redan finns under kommunstyrelsen byter namn till 

näringslivs- och planutskottet från och med den första januari 2012.  

 

Ärendet i korthet 

Förslaget utgår från att tydliggöra roller och ansvarsfördelning där strategisk 

planering, förvaltning och myndighetsutövning utförs av olika organ. 

Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö läggs ned 

och istället skapas en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. Kommunstyrelsen 

kommer att ta över delar av samhällsbyggnadsnämndens tidigare ansvarsområden 

och ett nytt utskott, teknik- och fastighetsutskottet, skapas under kommunstyrelsen. 

Planutskottet som idag redan finns under kommunstyrelsen byter namn till 

näringslivs- och planutskottet.  
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Bakgrund 

Den 14 mars 2011 beslutade fullmäktige att kommunstyrelsen under innevarande år 

skulle ge förslag på ändringar i kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens 

reglemente så att frågor gällande fördjupad översiktsplan, strukturplan, andra planer 

av strukturell karaktär, samt alla former av detaljplaner förutom enkelt 

planförfarande hädanefter ska hanteras och godkännas av kommunstyrelsens 

planutskott för att sedan skickas för behandling och antagande i kommunfullmäktige.  

Som tidigare presenterats för fullmäktige genomförde PriceWaterhouseCoopers 

under hösten 2010 en granskning av kommunens övergripande planering med 

inriktning på investerings- och exploateringsprocessen. Granskningen visade en 

tydlig bild av att detta sammanhänger med otydligheter vad gäller ansvarsgränser 

mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Otydligheter i gränssnitten 

förvärras av otydligheter i arbetsprocesser och rutiner när det gäller exploaterings-, 

plan- och investeringsverksamheten i kommunen. 

Samtidigt har kommunledningen sett över alternativa sätt att förändra kommunens 

organisation för att möta ökade behov av kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet. Målet 

är att Vallentuna kommun år 2015 ska ha en organisation som möter invånarnas 

behov på bästa möjliga sätt men att servicen samtidigt också kostar mindre. Utifrån 

ovanstående har ett förslag arbetats fram gällande organisationsförändring och 

ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och nuvarande samhällsbyggnadsnämnd 

och myndighetsnämnd för teknik och miljö.  

Förslaget utgår från att tydliggöra roller och ansvarsfördelning där strategisk 

planering, förvaltning och myndighetsutövning utförs av olika organ. 

Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö läggs ned 

och istället skapas en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. Kommunstyrelsen 

kommer att ta över delar av samhällsbyggnadsnämndens tidigare områden och ett 

nytt utskott, teknik- och fastighetsutskottet, skapas under kommunstyrelsen. 

Planutskottet som idag redan finns under kommunstyrelsen byter namn till 

näringslivs- och planutskottet.  
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Enligt detta förslag är det inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens område 

ansvaret för tillsyn och myndighetsutövning kommer att ligga. Nämnden svarar för 

den tillsyn, offentlig kontroll, och övrig myndighetsutövning som i enlighet med lag 

eller annan författning ska fullgöras av en kommunal nämnd inom följande områden: 

miljöbalken och övrig lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och 

bygglagen och övrig lagstiftning inom plan- och byggväsendet samt 

livsmedelslagstiftningen.  

I reglementena för denna nya nämnd och för kommunstyrelsen finns ytterligare 

bestämmelser om de befogenheter kommunstyrelsen har. Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplaner och områdesbestämmelser som inte är 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och där enkelt planförfarande 

tillämpas.  

Den strategiska planeringen kommer kommunstyrelsen att svara för genom 

näringslivs- och planutskottet.  Detta rör den allmänna samhällsutvecklingen och 

utskottet bereder på kommunstyrelsens uppdrag ärenden gällande långsiktig 

utveckling, översiktlig planering av användningen av mark, luft, vatten, 

bostadspolitik, energianvändning, strategiska sysselsättnings- och näringslivsfrågor 

samt miljövårds- och naturvårdspolitiken.  

Kommunstyrelsens fastighets- och teknikutskott kommer svara för strategiska frågor 

när det gäller kommunens fastigheter. På kommunstyrelsens uppdrag bereder 

utskottet ärenden som rör förvaltningen och utveckling av kommunens mark, 

byggnader och anläggningar. I och med detta organisationsförslag hålls också 

myndighetsutövningen åtskilt från ägandefrågor så att inte rättssäkerheten äventyras 

genom jävssituationer. Fördelarna med denna organisation är att rollfördelning och 

ansvar blir tydligare och att frågor och ärenden av övergripande karaktär löses på ett 

tidigt stadium.  

Förslaget innebär också att samhällsbyggnadsförvaltningen i och med 

organisationsförändringen blir en förvaltning under kommunstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förblir en egen förvaltning och ska inte integreras i 

kommunledningskontoret och samhällsbyggnadschefen kommer liksom tidigare att 

lyda under kommundirektören.  
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När det gäller nämndernas reglementen skrivs ett nytt reglemente för den nya miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden medan reglementet för kommunstyrelsen revideras 

efter den nya organisationsstrukturen.  

Nu gällande reglemente för samhällsbyggnadsnämnden är väldig detaljerat och 

hänvisar till en rad lagar och paragrafer. Denna typ av stuktur på reglemente är 

emellertid svåra att hålla uppdaterade då lagar och regler ofta ändras utan att 

revideringar i reglementet sker i samma takt. På grund av detta har också den 

konsultfirma, Structor, som kommunen anlitat rekommenderat att man i det nya 

reglementet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt i det reviderade 

reglementet för kommunstyrelsen inte är lika detaljrik. I de nya förslagen till 

reglementena står därför i huvudsak de övergripande ansvarsområden som den nya 

nämnden och kommunstyrelsen fått i delegation från fullmäktige.   

 

 

Handlingar 
1. Förslag till ny organisation - samhällsbyggnadsfrågor 

 

 

Ann-Charlotte Järnström Victor Kilén 
kommundirektör  Chef kommunstyrelsens kansli
  

______________________ 

Ska expedieras till: 

Akt 

SBN 

MTM 

Ekonomiavdelningen 
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Reglemente för kommunstyrelsen 
Fastställd av kommunfullmäktige 1991-12-16 §128. Reviderat av KF 2002-12-16 § 
96, 2003-04-28 § 20, 2003-12-15 § 106, 2005-09-19 § 46, 2006-11-06 § 55, 2009-12-
14 § 96 samt 2011-03-14 § 17 

 

Förutom det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

1. Ledning och samordning 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens åtgärder när det gäller 

- utvecklingen av den kommunala demokratin, 
- att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen, 
- att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet, 
- att ansvara för flyktingfrågorna, 
- att effektivisera den kommunala verksamheten, 
- att reformera det kommunala regelbeståndet och ansvara för det 

administrativa utvecklingsarbetet, 
- det övergripande ansvaret för IT-verksamheten, 
- det övergripande ansvaret för kommunens centrala kommunikations- och 

informationsverksamhet, 
- den övergripande policyn för kommunen som arbetsgivare, 
- kommunens samlade nämndadmninistration, 
- kommunens kontaktcenter och reception, 
- kommunens ekonomifunktion samt det centrala stödet för statistik och 

prognoser, 
- kommunens centrala upphandlingsfunktion, 
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Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa 

- samhällsstrukturens förändringar avseende bostads- och 
befolkningsutvecklingen samt dess påverkan på den kommunala ekonomin 
och anpassa kommunens planering med ledning härav. 

2. Kommunstyrelsens uppgifter 

Kommunstyrelsen ska ansvara för 

- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten. 
- miljövårds-, och bostadspolitik, 
- energiplanering, energihushållning och att upprätta energiplan enligt lagen 

(1977:439) om kommunal energiplanering, 
- planera för en god livsmiljö i kommunen, t ex genom översiktsplan, 

strukturplaner  och andra strategiska planer samt samhällsbyggandet i övrigt, 
 

- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer 
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, 

- övervaka att fullmäktiges beslut följs och att kommunens löpande förvaltning 
hanteras rationellt och ekonomiskt, 

- se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verk-
samheter utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också vad gäller övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen, 

- ta tillvara kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger 
eller har intresse i, 

- ansvara för de förvaltningsuppgifter som inte ankommer på annan nämnd 
- kommunstyrelsen ska ansvara för samordningen av kommunens 

upphandlingar, 
- vara kommunens huvudman i turist- och besöksnäringsfrågor med undantag 

för sådan verksamhet som kommunfullmäktige i särskild ordning uppdragit 
åt annan styrelse eller nämnd. 
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Kommunstyrelsen skall vidare fullgöra kommunens  uppgifter avseende 

- den översiktliga planeringen och ansvar för exploratering, infrastrukur 
förvaltning av befintlig struktur, fastighetsförvaltning samt strategisk 
planering gällande näringsliv-,  trafik- och  miljöfrågor, 

- VA-samordning, 
- namngivning av kvarter, gator och vägar m m, 
- förprojektering, 
- parkeringstillstånd, 
- avfallshantering och renhållning,  
- parkeringsövervakning och flyttning av fordon, 
- ansvara för riktlinjer för skyltar i kommunen, 
- kommunens fastighetsserrvice inefattande städ- och konferensservice. 

 

Nämnden fullgör  kommunens uppgifter beträffande verksamheter avseende  drift, 
underhåll och förvaltning av 

- allmänna platser såsom gator, vägar, broar, torg och parker, 
- skogsområden, grönområden, naturreservat och övrig naturvård och 

vattenområden. 

 

Kommunstyrelsen skall vidare fullgöra kommunens uppgifter avseende 

- ärenden rörande gatukostnadsersättning, 
- uppgiften att, inför såväl myndigheter som enskilda, företräda kommunen i 

dess egenskap av sakägare med avseende på fast egendom i ärenden 
angående fastighetsbildning, servitut, panträtt och liknande ärenden, 

- förvärvstillstånd enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m, 
- kommunens strategiska lokalplanering, 
- uthyrning av hus eller annan byggnad (helt eller delvis) och utarrendering 

av mark eller vatten, dock inte sådana upplåtelser som av rationella skäl 
bör skötas inom ramen för annan nämnds löpande verksamhet, 

- ansvara för köp, byte, gåva och försäljning av fastigheter i arbetsområden och 
för fastigheter som är särskilt avsedda för företagande eller näringsliv. 

- ansvara för strategi gällande fastighetsinehav och utveckling för obebyggd 
mark, 

- ansvara för driftsunderhåll för kommunens fastigheter, 
- ansvara för projketledningen inom bygg- och anläggningsområdet, 
- att fullgöra kommunens uppgifter vad gäller planbesked enligt Plan- och 

bygglagen, 
- att ansvara för utveckling av de lokala miljömålen. 

Det åligger också kommunstyrelsen att svara för övriga kommunala uppgifter inom 
dessa områden samt de de förvaltningsuppgifter i övrigt som inte har uppdragits åt 
någon annan nämnd. 
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Planärenden i följande utsträckning:  

- Kommunstyrelsen har dels rätt att själv svara för beredningen av enskilda 
ärenden, dels rätt att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden direktiv om 
sådan beredning och att från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ta över 
beredningen. 
 

Ekonomisk förvaltning 

Kommunstyrelsen har hand om kommunens medelsförvaltning enligt fullmäktiges 
föreskrifter, innebärande 

- upplåning av medel, 
- se till att kommunen har ändamålsenliga rutiner för den ekonomiska 

förvaltningen, 
- placering av kommunens likvida medel så att god avkastning lämnas med 

hänsyn till kravet på säker placering, 
- placering av tillgångarna i kommunens donationsfonder på betryggande och 

förmånligt sätt. 

Personalpolitik 

Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare innebärande att 

 

- initiera, utveckla och följa upp kommunens policies och planer inom 
personal- och löneområdet och med dessa som grund främja personalarbetet 
i kommunen, 

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor som 
rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38§§ lagen om medbestämmande i 
arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden, 

- besluta om stridsåtgärd, 
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare, 

- lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130). 
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Specialreglerade uppgifter 

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och arkivmyndighet. 

Kommunstyrelsen svarar för de uppgifter som åligger kommunen enligt lagen om 
civilt försvar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd (i fredstid) 

Kommunstyrelsen fastställer sin beredskapsplan. 

Kommunstyrelsen ska, med undantag för beslut som författningsenligt ska fattas av 
fullmäktige, handlägga ärenden enligt lagen om TV-övervakning. 

Kommunstyrelsen har vidare hand om 

- kommunens anslagstavla 
- ärenden angående tillstånd att använda kommunens vapen,  
- underhålla och förvalta styrelsens fasta egendom i den mån detta ej 

tillkommer annan nämnd 
- kommunens behov av försäkringsskydd. 

3. Beslutanderätt överförd från kommunfullmäktige 

- Ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige beslutat 
och särskilt följa reglerna om säkerheten. 

- Styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt. 

- På begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom 
den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd 
beloppsram och andra riktlinjer. 

- Under kommunfullmäktiges sommaruppehåll besluta i förköpsärenden inom 
den beloppsram och andra riktlinjer som fullmäktige fastställt beträffande 
belopp, område och villkor i övrigt. 

- Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m som inte avser 
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse. 

- I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

- Teckna avtal om licenser, upphovsrättsliga avtal och därmed jämförliga avtal 
inom styrelsens verksamhetsområde. 

- Avge övriga yttranden som ankommer på kommunfullmäktige om inte 
yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. 
Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om 
remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde 
med fullmäktige. 

- Bostadsupphandlingsfrågor. 
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4. Ansvar och rapporteringsskyldighet 

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige har betämt, de föreskrifter som kan finnas i lag 
eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

5. Personuppgiftsansvar 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i myndighetens verksamheter. 

6. Kommunstyrelsens sammansättning 

Kommunstyrelsen består av tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare. 

7. Kommunstyrelsens arbetsformer 

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer enligt fast-
ställd sammanträdesplan eller när ordföranden finner det nödvändigt. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt vara, varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet till handa senast fyra (4) 
arbetsdagar före sammanträdesdagen,. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken ut-
sträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldsta ledamoten göra detta. 

8. Ersättarnas tjänstgöring m m 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta 
i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Ersättare ska tjänstgöra i den ordning som fullmäktige bestämt i samband med valet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av tur-
ordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen. 
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde ska tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Den tjänstgörande ersättaren slutar 
efter pågående ärende att tjänstgöra för ledamoten. 

Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

Ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrke-
balansen mellan partierna. 

9. Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den till åldern äldsta 
ledamoten. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra upp-
draget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ord-
föranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

10. Omröstning 

Begärs omröstning i visst ärende skall sådan, sedan omröstningsproposition blivit 
godkänd, ske enligt uppropslista, varvid dock ordföranden skall avge sin röst sist. 

11. Protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot, som väljs vid sammanträdet. 

Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen måste redovisas skriftligt vid sammanträdet. 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reserva-
tionen skall det ske skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 

12. Kommunstyrelsens ordförande 

Det åligger ordföranden att 

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämnd-
förvaltning, med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och 
ta initiativ i dessa frågor, 

- främja samverkan mellan styrelsen och kommunens övriga nämnder, 
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i 
särskilt fall. 



 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 

 2011-10-31 

 SID 8/11 

1.1.02 

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING  

  

  

  

 

  

  

  

  

  
 

 

Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd och skall ägna hela sin arbetstid åt 
uppdrag för kommunen. 

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde även med de nämnder, i 
vilka vederbörande inte är ordförande. Kommunstyrelsens ordförande får delta i 
överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild. 

13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Inom kommunstyrelsen skall finnas ett arbetsutskott bestående av fem (5) ledamöter 
och fem (5) personliga ersättare. Ersättarna deltar bara vid utskottsmötet vid 
ordinarie ledamots frånvaro. 

Vid ny mandatperiod ska styrelsen vid sitt första sammanträde välja ledamöter och 
ersättare till arbetsutskottet. 

Styrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Om inte ordföranden i särskilt fall beslutar annorlunda, ska ersättare närvara vid 
utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. I annat fall 
har inte ersättare rätt att närvara vid utskottets sammanträde. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet ska styrelsen snarast förrätta 
fyllnadsval. 

Utskottet sammanträder enligt fastställd sammanträdesordning. Sammanträde ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när en ledamot begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 

För kallelse, föredragningslista och sammanträdeshandlingar gäller tillämpliga delar 
som är föreskrivet för styrelsen. 

Utskottet ska använda kommunallagens regler för styrelsen i tillämpliga delar när det 
gäller 

- jäv, 
- förfarande då beslut fattas, 
- protokoll och protokollsjustering, 
- tillkännagivande och justering, 
- reservation, 
- utomståendes närvarorätt. 
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14. Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 

 

Inom kommunstyrelsen skall finnas ett näringslivs- och planutskott bestående av fem 
(5) ledamöter och fem (5) personliga ersättare.Ersättarna deltar bara vid 
utskottsmötet vid ordinarie ledamots frånvaro. 

Det är kommunstyrelsens ordförande som ska uppbära ordförandeskapet i 
näringslivs- och planutskottet.  

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Avgår en ledamot i utskottet ska styrelsen snarast förrätta fyllnadsval. 

Utskottet sammanträder enligt fastställd sammanträdesordning. Sammanträde ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när en ledamot begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 

För kallelse, föredragningslista och sammanträdeshandlingar gäller tillämpliga delar 
som är föreskrivet för styrelsen. 

Utskottet ska använda kommunallagens regler för styrelsen i tillämpliga delar när det 
gäller 

- jäv, 
- förfarande då beslut fattas, 
- protokoll och protokollsjustering, 
- tillkännagivande och justering, 
- reservation, 
- utomståendes närvarorätt. 
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15. Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 

Inom kommunstyrelsen skall finnas ett teknik- och fastighetsutskott bestående av fem 
(5) ledamöter och fem (5) ersättare.Ersättarna deltar bara vid utskottsmötet vid 
ordinarie ledamots frånvaro. 

Vid ny mandatperiod ska styrelsen vid sitt första sammanträde välja ledamöter och 
ersättare till teknik- och fastighetsutskottet. 

Styrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Avgår en ledamot i utskottet ska styrelsen snarast förrätta fyllnadsval. 

Utskottet sammanträder enligt fastställd sammanträdesordning. Sammanträde ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när en ledamot begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 

För kallelse, föredragningslista och sammanträdeshandlingar gäller tillämpliga delar 
som är föreskrivet för styrelsen. 

Utskottet ska använda kommunallagens regler för styrelsen i tillämpliga delar när det 
gäller 

- jäv 
- förfarande då beslut fattas 
- protokoll och protokollsjustering 
- tillkännagivande och justering 
- reservation 
- utomståendes närvarorätt 
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16. Delgivning 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller 
anställd som styrelsen bestämmer. 

17. Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas vid sammanträdet ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden. 

18. Delegation av beslutanderätt 

Omfattning av den delegation som kommunstyrelsen har rätt till enligt 6 kap 34-38 §§ 
kommunallagen, bestämmer styrelsen i särskild delegationsordning. 
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Reglemente för miljö –och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Fastställd av kommunfullmäktige 2011-x-x § x 

 

Förutom det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen, gäller bestämmelserna i 
detta reglemente.  

1. Uppgifter  

Nämnden svarar för den tillsyn, offentlig kontroll och övrig myndighetsutövning som 
i enlighet med lag eller annan författning ska fullgöras av en kommunal nämnd inom 
följande områden: 

- miljöbalken och övrig lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 
smittskydd.  

- tillsyn livsmedelslagstiftningen, 
- myndighetsutövning inom Plan- och bygglagen samt övrig speciallagstiftning. 
- områdesbestämelser och detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt och där enkelt planförfarande tillämpas, 
- bostadsanpassning 
- P-tillstånd till funktionshindrade 
- vad som ankommer på en kommunal nämnd enligt lagen om nämnder för 

vissa trafikfrågor, lokala trafikföreskrifter, undantag (dispens) från 
trafikföreskrifter. 

- Ansvara för mätningsteknisk verksamhet och kartproduktion, framställa och 
utföra nybyggnadskartor, lägeskontroll, utsättning samt övriga mätuppdrag. 

- Ansvara och samordna utvecklingen av kommunens Geografiska 
informationssystem.  
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Det åligger också nämnden att  

- informera allmänheten om den egna verksamheten,  
- ta initiativ till erforderliga ändringar av kommunala bestämmelser inom 

nämndens verksamhetsområde,  

2. Delegering från kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden att anta detaljplaner och områdes-
bestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och 
där enkelt planförfarande tillämpas.  

Sådana beslut ska snarast redovisas till fullmäktige genom protokoll eller andra 
lämpliga dokument.  

3. Ansvar och rapporteringsskyldighet  

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med speciallagstiftning och 
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de bestämmelser som kan 
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Nämnden ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

4. Personuppgiftsansvar 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i myndighetens verksamheter. 

5. Nämndens sammansättning 

Nämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. 
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6. Nämndens arbetsformer 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer för ett år i sänder 
eller när ordföranden finner det nödvändigt. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra (4) arbetsdagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldsta ledamoten göra detta. 

7. Ersättarnas tjänstgöring m m 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta 
i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Ersättare ska tjänstgöra i den ordning som fullmäktige bestämt i samband med valet.  

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av tur-
ordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde ska tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Den tjänstgörande ersättaren slutar 
efter pågående ärende att tjänstgöra för ledamoten. 

Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

Ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 
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8. Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den till åldern äldsta 
ledamoten. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

9. Omröstning 

Begärs omröstning i visst ärende skall sådan, sedan omröstningsproposition blivit 
godkänd, ske enligt uppropslista varvid ordföranden ska avge sin röst sist. 

10 Protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som väljs vid sammanträdet. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 

Paragrafen måste redovisas skriftligt vid sammanträdet. 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska det ske skriftligen. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som 
har fastställts för justeringen av protokollet. 

10. Nämndens ordförande 

Det åligger nämndens ordförande att: 

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, 
ekonomi och effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 

- främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder 
- representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden bestämt annat i särskilt fall. 

11. Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller anställd som 
nämnden bestämmer. 

12. Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas vid sammanträdet ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden. 
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13. Delegation av beslutanderätt 

Omfattning av den delegation som nämnden har rätt till enligt 6 kap 34-38 §§ 
kommunallagen, bestämmer nämnden i särskild delegationsordning. 

 



Ärende 19 
 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  31 (34) 
 

Kommunstyrelsen 2011-10-27  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 155 

Återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i 

myndighetsnämnden för teknik och miljö (KS 2011.299) 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i 

myndighetsnämnden för teknik och miljö i samband med att nämnden läggs ner vid årsskiftet 

2011/2012.  

Anteckning 

Jaana Tilles, Ing-Marie Elfström och Thomas Arctaedius (S) meddelar att man ej deltar i beslutet.  

Ärendet i korthet 

I och med den föreslagna förändringen av nämndorganisationen kommer myndighetsnämnden för 

teknik och miljö att upphöra vid årsskiftet. Vid en förändrad nämndorganisation har fullmäktige rätt 

att återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda enligt kommunallagen 4 kap §10a. 

Förtroendeuppdragen upphör att gälla när den nya nämndorganisationen träder i kraft vid årsskiftet 

2011/2012.  

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 146 

Handlingar 

Expedieras till 

MTM 

 

  

  



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  28 (29) 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 147 

Återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i 

myndighetsnämnden för teknik och miljö.  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige återkalla uppdragen för samtliga 

förtroendevalda i myndighetsnämnden för teknik och miljö i samband med att nämnden läggs ner vid 

årsskiftet 2011/2012.  

Anteckning 

Jaana Tilles (S) meddelar att hon ej deltar i beslutet. 

 

Ärendet i korthet 

I och med den föreslagna förändringen av nämndorganisationen kommer myndighetsnämnden för 

teknik och miljö att upphöra vid årsskiftet. Vid en förändrad nämndorganisation har fullmäktige rätt 

att återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda enligt kommunallagens 4 kap, §10a. 

Förtroendeuppdragen upphör att gälla när den nya nämndorganisationen träder i kraft vid årsskiftet 

2011/2012.   
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  30 (34) 
 

Kommunstyrelsen 2011-10-27  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 154 

Återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i 

samhällsbyggnadsnämnden (KS 2011.298) 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i 

samhällsbyggnadsnämnden i samband med att nämnden läggs ner vid årsskiftet 2011/2012.  

Anteckning 

Jaana Tilles, Ing-Marie Elfström och Thomas Arctaedius (S) meddelar att man ej deltar i beslutet.  

Ärendet i korthet 

I och med den föreslagna förändringen av nämndorganisationen kommer samhällsbyggnadsnämnden 

att upphöra vid årsskiftet. Vid en förändrad nämndorganisation har fullmäktige rätt att återkalla 

uppdragen för samtliga förtroendevalda enligt kommunallagen 4 kap §10a. Förtroendeuppdragen 

upphör att gälla när den nya nämndorganisationen träder i kraft vid årsskiftet 2011/2012.  

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13 § 146 

Handlingar 

Expedieras till 

SBN 

 

  

  



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  27 (29) 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-13  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 146 

Återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i 

samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige återkalla uppdragen för samtliga 

förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden i samband med att nämnden läggs ner vid årsskiftet 

2011/2012.  

Anteckning 

Jaana Tilles (S) meddelar att hon ej deltar i beslutet. 

Ärendet i korthet 

I och med den föreslagna förändringen av nämndorganisationen kommer samhällsbyggnadsnämnden 

att upphöra vid årsskiftet. Vid en förändrad nämndorganisation har fullmäktige rätt att återkalla 

uppdragen för samtliga förtroendevalda enligt kommunallagens 4 kap, §10a. Förtroendeuppdragen 

upphör att gälla när den nya nämndorganisationen träder i kraft vid årsskiftet 2011/2012.  
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  18 (44) 
 

Kommunstyrelsen 2011-09-26  
   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§111 

Kommunplan 2012-2014 (KS 2010.249) 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunplan 2012-2014 innehållande 

• kommungemensamma mål 

• nämndernas driftramar 

• resultatplan, balansräkning, kassaflödesanalys 

• investeringsplan 

• befolkningsprognos 11A 

• bostadsbyggnadsprognos 11A 

• lokalresursplan 2012−2020 

• exploateringsplan 2012−2014  

• kommunal skattesats för 2011: 18,98 procent (oförändrad) 

Yrkanden 

Raimo Vuojärvi (M) yrkar att den sista indikatorn under punkt 5, sidan 10, i kommunplanen stryks.  

 

Gunnel Orselius Dahl (FP) yrkar att punkt 4, sidan 10, stryks.  

Gunnel Orselius Dahl (FP) yrkar att den första indikatorn under punkt 12, sidan 13, skrivs om till 
följande: ”Antal byggda bostäder i genomsnitt över 300 st per år.” 

Örjan Lid (M) yrkar att indikatorn under punkt 14, sidan 13, ändas till följande:  

”Redovisning av samarbeten med avsikt att leda till ökad kundnytta”.  

 

Jaana Tilles (S) yrkar bifall till (S) förslag till målformuleringar, se bilaga 3. 

Margareta Lundberg (MP) yrkar att befolkningsprognosen  relateras till miljöpartiets 
exploateringsnivå.  

Margareta Lundberg (MP) yrkar att arbetet med miljöcertifieringen ISO 14001 ska vara genomförd 
under mandatperioden.  

Margareta Lundberg (MP) yrkar att kommunplanen även i övriga avseenden anpassas till Miljöpartiets 
exploateringsnivå.  
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Proposition 

Ordförande ställer Raimo Vuojärvis och Gunnel Orselius Dahls ändringsförslag mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen bifallit ändringsförslagen. 

Reservation 
Jaana Tilles, Ing-Marie Elfström och Thomas Arctaedius anmäler för (S) reservation mot beslutet. 

Margareta Lundberg anmäler för (MP) reservation mot beslutet.  

Proposition 
Ordförande ställer den reviderade kommunplanen mot avslag och finner att kommunstyrelsen antagit 
kommunplanen.  

Anteckning 
(S) och (MP) meddelar att de ej deltar i beslutet.  

 

Ärendet i korthet 
Enligt kommunallagen ska budgeten fastställas av fullmäktige före november månads utgång. 

Det ekonomiska läget för Vallentuna kommun är i likhet med flertalet andra kommuner, de närmaste 
åren ansträngda. Med hänsyn till kommunens goda finansiella ställning är det finansiella resultatmålet 
under planperioden ett årligt resultat enligt balanskravsutredningen. Dvs. ett positivt resultat. 

Med oförändrad skattesats, statsbidragsram enligt regeringens vårproposition för 2012 samt SKL:s 
samhällsekonomiska bedömning från augusti är budgeten i balans. 

Flertalet samhällsekonomiska prognoser för åren 2012 och 2013 har sänkts under året vilket påverkar 
Vallentunas skatteintäkter. Men uppgången i Sveriges ekonomi ger ändå positiva tillskott till 
Vallentuna. Inför planperioden med stora investeringar och därmed ökade kapitalkostnader och ökade 
lånekostnader innebär det bättre förutsättningar att klara en budget i balans om än med små 
resultatmarginaler. 

Ärendets tidigare behandling 
KSAU 2011-09-12 § 101 

Handlingar 

1. Kommunplan 2012-2014 
2. Bilaga3_Lokalresursplan 2012-2020 
3. Kommunplan 2012-2014, tjänsteskrivelse 

Expedieras till 

Samtliga nämnder 

  



Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 

A Attraktiv kommun , __ 
2012-2014 \Si~3 

Mål 

1 [Balans mellan antalet bostäder med 
olika upplåtelseformer 

2 [Ge förskolebarn tillgång till kultur 

Atgärder 

Tillse att hyresrätter böljar byggas i kommunen 

Påhölja planeringen av nästa trygghetsboende 

Påbölja planläggning av studentlägenheter 

Indikatorer 

Andel hyresrätter i nyproduktion, 
målsättning 1/3 år 2012 

Plan framtagen 

Antal studentlägenheter i Vallentuna, 
målsättning minst 20 st 

Uppdra åt kulturskolan att ta fram program riktade Kulturskolans aktiviteter som riktar sig 
mot förskolebarn till förskolebarn har ökat. 

Andel förskolebarn som deltar i 
kulturskolans verksamhet har ökat 

~ I Ge fler barn och ungdomar tillgång till Halvera avgifterna, öka kulturskol~s ekonomiska Antal elever i kulturskolan 2012 
kulturskolans verksamhet ram jämfört med 2011 

Kommentarer 

r-4]Föcl;ättra lokala föreningslivets villkor Öka föreningsstödet med 10 % Årlig förändring av föreningsstödet .~ 

15 1 Ökad turism till Vallentuna 

I 

6 [Erbjuda bättre service i Södra 
Vallentuna 

Ett kommunalt aktiebolag, Vallentuna Turism AB 
bildas. 

Påböljat planarbete för camping 
En ny kommunal badplats 2012 

Öppna biblioteksfIlial i Södra Vallentuna 

Antal besök på kommunens 
turistinformation uppgår till minst 5000 
per år 2013 
Antal gästnätter ska öka årligen 

Antal biblioteksbesök i Södra 
Vallentuna 

'" Sida l 

IJ., --;IL 



i VaUentuna Kommunplan 2012-2014 

Bygg en modem biograf Antal biobesök på Vallenttma bio ska 

. ö~~äm!ort rned 2011 

-. ~-~--~~,- - -

8 iHidn "l-tlVl t; l! "N'ilnn,~n" tilh7!:ivt "ph Planera mer mark t\.)f fOretag Antal företag jmf med 2011 

B Q.~laktighet oc!1 inflytande 

'1 och 

Planera oImådesinriktad industri Antal arbetsplatser j mf med 2011 
~ Ökad _i!lpendling jmf med 2011 

Profilera, marknadsföra och rusta upp gymnasiet Ökat antal elever jmf med 2011 

- -------------- ---- ----------- - --

Bygg gång-cykel- och ridvägar till landsorts delarna Öka sträckan sammankopplade gang-, 
av Vallentuna cykel- och ridvägar med minst 10km/år 

Planera in lokaler för fOreningar i samband med 
annan byggnation. 

BYQQ Hälsans stia 
.F ..... '<,./ e 

Antal nya föreningslokaler 

Antal personer som använder/nyt~jar 
Hälsans stig 

simskola för vuxna och gratis simskola för Antal vuxna som deltar i 
6-åringar 

Atgärder 

- - - --.-.--. --- --

BÖ1:ja webbsända kommunfullmäktigemöten ht. 
2011 

simun~~isningen 

Indikatorer 

Antal personer! invånare som följer 
vvebbsändningama 

Kommentarer 

Sida 2 



Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014 

2 I Engagera ungdomar i ett 
demokratiarbete 

." C Miljö och hållbarhet 15 
Mål 

1 Bidra till regionens biogasproduktion 

2 l Minska energiförbrukningen i 
kommunala lokaler 

Påbörja dialogen med ungdomar och 
ungdomsorganisationer kring hur medverkan i 

demokratiarbete bör utformas 
Se över regelverket för organisationers rätt att 
besöka gymnasiet 

Atgärder 

X antal deltagande elever från 
högstadieskola! gymnasiet 

Indikatorer 

Påbörja insamlandet av matavfall från kommunens Ökat antalet skolor/ förskolor, 
hushåll senast 2013 

- ------------------ - - ----_ .. _----- ........ _._-------

Ta fram åtgärdsprogram och checklistor för 
_ minska energiförbrukning 

livsmedelhandel och restauranger som 
är anslutna till s.k. Gröna linjen jmf 
2011 
Antal ton samlat matavfall 

Lägre energiförbrukning jmf 20 11 

3 INybyggnation med lågenergihusteknik Stimulera husbygg;e att använda olika 
energib~sparande metoder för hus 

Antal energismarta hus 

r-4 -!Uppfylla god ekologisk status i 

kommunens sjöar 2015 enligt EU:s 
vattendirektiv 

5 I Miljöanpassa kommunens bilpark 

Se till att kommunen har tillräckligt med resurser 
att inspektera enskilda avlopp i kommunen. 

Kväve och fosforhalten i sjöar minskar 
årligenjmf20I1 års nivå 

Andel enskilda avlopp i kommunen 
som uppfyller miljöbalkens krav 

Vid nyanskaffning av fordon till kommunen ska Andelen biogas- och elbilar av alla 
alltid biogas- eller elbilar anskaffas kommunens bilar ska öka jämfört med 

2011 

Kommentarer 

Sida 3 
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~. __ .. -

Nya bostadsområden är belägna inom 300m till ett /\realen kulturmiljö och strandskydd 

grön- eller parkområde och inom SL riktvärden för ska inte minskas utan hållas konstant 
gångavstånd (Ex: 900 m från villor i eller öka. 
gruppbebyggelse) 
Konill1unens värdefulla kulturmiljö- och 
strandskyddsområden ska bevaras. 
Exploatering ska ske på ett sätt så att 
t~)rutsättningama inte försämras för nationellt 
hotade arter och nyckelarter av specifika 
naturtyper. 

D Kvalitet och effektivitet 

L 

:3 

4 

Ätgärder 

hemtjänst Erbjuda heltid till samtliga anställda 

Ö~aJ~elpa1)ning i~~l11t.i~l1.stel~jmfmed 20 Il 

Teckna ett 3-årigt avtal mellan kommunen och 
K vilillojouren 

A"",,>ättu_ 3}ii.gt:l!.h~t.er till kyim1~oure_n 2012 

Anställ ner behöriga lärare 

Erbjud somma~iobb till alla kommunens 16-
åringar 2012 

Indikatorer 

Antal timmar i hemtjänsten jmf riket 

Antal lägenheter i kvinnojourens 
förfogande 

Andel behöriga lärare ska öka jmf med 
2011 

Antal sommrujobb 

- -

Kommentarer 

Sida 4 
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en kommunjurist och en kommunaTkitekt Minskning av konsultarvodcnjmf2011 

Öka kompetensnivån pa egen personal 

ÖVersyn av kostnader inom IT verksamheten 
Upphandlingar och ramavtals systemet ska ses över 
2012 
Helhetssyn och samverkan/samarbete mellan 
social-, fritids-, kultur-, och skolnämnderna t.ex. 
på områden som: stödet till föreningar, bemötandet 
ocl~ i;ffektiv ärendehantering 

Kommunen ska säkerställa en god ekonomisk 
hushållning och resultatet ska därf()r över en tre års 
period uppgå till minst 2 % av summan mr 

. s~(lt!eintäkter, utjämnirl~och gene~el1a statsbidrag. 

Minskade kostnader för IT 
verksamheten 

" .' 



Yrkanden - kOilllllunplanen 

.rvIi~jöpartiet yrkar 

Att utbyggnadstakten i Vallentuna i snitt ska ligga på 111axiIllalt 250 

16, lägenheter per år fral11 till 2020 

Att Kristinebergsskogen och Södra Vallentuna stryk" i 
bostadsbyggnadsprogranl111et " 

'I l. ilA" .( . id f" .. ,,« tn/" f~') iii ,,' '., 

Att befolkningsprognosen relateras till stL'ylaiillgatna 

Att bostadsbyggandet i centralorten uteslutande utgörs av 
tlerbostadshus. 'i, 

.... ,i .'fl f' /I/'" 
t~1 -I," " v' ..,.~"'~,'" 

Att när tomtmark i centrala Valleutuna exploateras so"hrägs av 
k0111mUUen ska även hyTesrätter byggas. I ", 

, Ii 

Att arbetet med lniljöcertifieringen ISO 14001 ska vara ijf~~r~~~i~ad 
under Inandatperioden 

Att kOffilllunplanen även i övriga avseenden anpassas tilllVIiljöpartiets 
exploateringsnivå 

Arende';'8:-"" 
Att-vatje·fastighetförses-med-käHsorter-ingav·sOf}ör. 

Ärende 31: 

Se··(JV:Ifi:(:):m.·.:d.eIJjeliöys.,\ .. 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunplan 2012-2014 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige att anta kommunplan 2012-2014 innehållande                                                                          

−kommungemensamma mål                                                                                                                                                          

−nämndernas driftramar                                                                                                                                                

−resultatplan, balansräkning, kassaflödesanalys                                                                                                

−investeringsplan                                                                                                                                            

−befolkningsprognos 11A                                                                                                                          

−bostadsbyggnadsprognos 11A 

−lokalresursplan 2012−2020                                                                                                                                         

−exploateringsplan 2012−2014 

−kommunal skattesats för 2012: 18,98 procent (oförändrad) 

 

Ärendet i korthet 
Enligt kommunallagen ska budgeten fastställas av fullmäktige före november månads 

utgång. 

 

Det ekonomiska läget för Vallentuna kommun är i likhet med flertalet andra 

kommuner, de närmaste åren ansträngda. Med hänsyn till kommunens goda 

finansiella ställning är det finansiella resultatmålet under planperioden ett årligt 

resultat enligt balanskravsutredningen. Dvs. ett positivt resultat. 

 

Med oförändrad skattesats, statsbidragsram enligt regeringens vårproposition för 

2012 samt SKL:s samhällsekonomiska bedömning från augusti är budgeten i balans. 
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Flertalet samhällsekonomiska prognoser för åren 2012 och 2013 har sänkts under 

året vilket påverkar Vallentunas skatteintäkter. Men uppgången i Sveriges ekonomi 

ger ändå positiva tillskott till Vallentuna. Inför planperioden med stora investeringar 

och därmed ökade kapitalkostnader och ökade lånekostnader innebär det bättre 

förutsättningar att klara en budget i balans om än med små resultatmarginaler. 

 

Handlingar 
1. Bilaga2_Befolkningsprognos 11A 
2. Bilaga3_Lokalresursplan 2012-2020 
3. Bilaga till Expl plan 2012-2014 kalkyl för bostäder KS 
4. Bilaga Expl plan 2012-2014 kalkyl för arbetspl 
5. KP 2012-2014_KS 
6. Kommunplan 2012-2014, tjänsteskrivelse KS 
7. Exploateringsplan 2012-2014_KS 
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Inledning 
Kommunplanen är antagen av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt 

vill åstadkomma och fokusera på den kommande treårsperioden. I bilagor finns 

utveckling över befolkning och bostadsbyggande på kort och lång sikt samt 

lokalresursplan och exploateringsplan.  

 

Styrmodell 

All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: 

”Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar 

Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion.” 

All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: 

”I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och 

kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling.” 

 

Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk plattform som styr 

verksamheten de kommande åren. Utifrån denna plattform formuleras strategiska 

inriktningar och kommungemensamma mål. 

Kommunplanens 17 mål byggs upp runt fyra strategiska perspektiv: 

 Kund/invånare 

 God ekonomisk hushållning 

 Tillväxt och utveckling 

 Energi och miljö 

Under varje rubrik finns ett antal kommungemensamma mål. Dessa mål, tillsammans 

med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds 

verksamhetsplan. 

Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner där förvaltningarna 

formulerar genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om.  

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen varje tertial; VaSaRu (Vallentunas 

sammansatta resultatuppföljning). Här följs mål och ekonomi upp. Vidare redovisar 

nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. 
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Vallentuna kommuns styrmodell 
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Vallentuna – en expansiv 
kommun med historia 
 

 

Vallentuna kommun är belägen nordost om Stockholm och är till ytan 360 

kvadratkilometer stor med ett planerat invånarantal på 31 379 i slutet av år 2012. 

Kommunen är inne i en långvarig tillväxtfas och växer stadigt med mellan 400 och 800 

invånare per år vilket gör Vallentuna till en av landets snabbast växande kommuner. I 

procent räknat var kommunens tillväxt den snabbaste i landet under 2010. Befolkningen 

beräknas öka med ca 9000 personer (ca 30%) mellan 2011-2021 

Vallentuna har gamla anor och ligger i ett välbevarat kulturlandskap präglat av flera 

tusen års jordbruks- och boskapsskötsel. Bygden är mycket rik på fornlämningar.  

Dagens Vallentuna är en charmerande blandning av jordbruksbygd och 

småindustrisamhälle. Tätorterna utgörs av lummiga villaområden, småskaliga områden 

med flerbostadshus, affärscentrum och arbetsområden. Ungefär 70 procent av 

kommunens invånare bor i småhus. Många har flyttat till Vallentuna för att bo i en 

barnvänlig miljö och ha nära till en berikande fritid och kultur. Detta samtidigt som de 

arbetar i någon av grannkommunerna eller i Stockholm.  

Befolkningen är ung sett till genomsnittskommunen, vilket ställer krav på stora 

satsningar på skolor och fritidsaktiviteter. I dagsläget är 10 534 invånare 0-24 år (35 

procent av befolkningen) medan endast 4 194 personer (14 procent av befolkningen) är 

65 år eller äldre.  

Inom den närmaste treårsperioden börjar stora grupper fyrtiotalister gå i pension och 

enligt kommunens befolkningsprognos kommer antalet invånare som är 65 år eller äldre 

att öka till 4 859 personer år 2014. År 2020 beräknas siffran vara 5 707 vilket är 15 

procent av den beräknade totala befolkningen på 38 113personer. Detta innebär att 

kommunen måste anpassa bostäder till äldres behov och planera för utökad äldreomsorg. 

Av den yrkesverksamma delen av befolkningen (16-64 år) pendlar två tredjedelar ut till 

arbetsplatser i andra kommuner. Kommunens ambition är att allt fler av kommunens 

invånare ska kunna arbeta och verka i Vallentuna. Bra kommunal service, förbättrade 

kommunikationer och en positiv utveckling av näringslivet ger kommunen goda 

framtidsmöjligheter i Vallentuna. 
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Organisation och nämnder 
Kommunen är organiserad i tio nämnder 

 kommunstyrelsen (KS), 

 överförmyndarnämnden (ÖN),  

 samhällsbyggnadsnämnden (SBN), 

 myndighetsnämnden för teknik och miljö (MTM), 

 fritidsnämnden (FN),  

 kulturnämnden (KN), 

 barn- och ungdomsnämnden (BUN),  

 utbildningsnämnden (UN),  

 socialnämnden (SN) samt  

 valnämnden 

För att stödja nämndernas arbete finns fem förvaltningar och ett 

kommunledningskontor.  

 

Nämndernas uppgifter 

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna samhällsutvecklingen i 

Vallentuna genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. 

Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan med ansvar för att en 

gemensam personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar också för 

arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, turist- och besöksnäringsfrågor, kommunens IT-

struktur, översiktsplanering och samverkan med övriga delar av samhället. 

Kommunala handikapprådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen. 

Kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen. 

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och 

gode män som biträder de barn och andra personer som inte kan förvalta sin egendom 

själva. 

Samhällsbyggnadsnämndens uppgift är att fullgöra kommunens uppgifter inom 

plan- och byggväsendet med undantag för översiktsplaneringen, bevaka 

byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL), vara planerande och 

verkställande organ för mark- och exploateringsverksamheten, vara planerande och 

verkställande organ för kommunens lokalförsörjning samt vara planerande och 

verkställande organ för kommunens avfallshantering, kommunal väghållning, parker och 

allmänna platser. 

Myndighetsnämnden för teknik och miljö har som uppgift att fullgöra kommunens 

myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet 

och att besluta om bygglov vid kommunens egna anläggningar. 
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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 

samt stödja föreningslivet. 

Kulturnämndens uppgift är att stödja och främja kulturlivet i kommunen, bedriva 

kulturskolan, leda biblioteksverksamheten och annan kommunal kulturverksamhet, 

erbjuda ett allsidigt kulturutbud som komplement till föreningars och enskildas insatser, 

ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv och svara för kommunens 

konstinköp samt fullgöra utsmyckningsuppdrag.  

Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att med barnet och eleven i centrum 

ansvara för förskoleverksamhet, utbildning av barn i förskoleklass, grundskola och 

särskola, fritidshem integrerat med grundskolan samt bedriva öppen förskola. 

Utbildningsnämndens uppgift är att ansvara för utbildning till ungdom i 

gymnasieskolan inom kommunen, låta den studerande fritt få välja gymnasieskola samt 

bedriva och svara för vuxenutbildning och svenska för vuxna invandrare.  

Socialnämndens uppgift är att ansvara för att kommunens äldreomsorg, omsorg om 

funktionshindrade, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl.  

Det görs genom en rättssäker handläggning av individärenden enligt socialtjänstlagen 

(SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt annan 

lagstiftning inom det sociala området.  

Socialnämnden har även ansvar för familjerådgivning, handläggning av färdtjänstresor 

samt tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen.  
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Kommunens mål under 
treårsperioden 
 

Vision 

Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och 
kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och 
hållbar storstadsregion. 

 

Utgångspunkter 

 Politiken ska skapa förutsättningar och undanröja hinder – inte detaljstyra våra 
liv 

 Varje människa ska bemötas med värme, respekt och omtanke. Det gäller livets 
alla skeden. Stöd som ges ska syfta till att stärka individens och familjens egen 
förmåga att ta ansvar för utvecklingen. 

 

Kund/invånare 

Den borgerliga alliansens politik utgår från att alla människor är olika och har olika 

behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans eget ansvar och hennes rätt 

att fatta beslut om den egna vardagen. Valfriheten blir därmed en grundläggande 

förutsättning för det goda samhället. 

Vi ser gärna att fristående skolor som bidrar till att uppnå våra högt ställda mål etablerar 

sig i Vallentuna. Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till 

sig kunskaper. Arbetet med skolans värdegrund ska därför stärkas så att alla elever kan 

känna sig trygga och ingen utsätts för mobbning.  

Fler nya förskolor ska öppnas för att fortsatt erbjuda barnomsorg i närområdet inom tre 

månader. För att garantera att alla barn erbjuds en god och trygg miljö ska 

kvalitetsgranskningen av både kommunala och fristående förskolor utökas och 

förstärkas. 

Skolan är en av kommunens viktigaste uppgifter och nyckeln till individens möjligheter 

att lyckas i livet. Målet är att alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg. 

Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val och mötesplats för ungdomar.  

Vallentuna ska vara ett tryggt samhälle för alla åldrar, vilket innefattar vård och omsorg, 

skola och den fysiska miljön. Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga 

bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. Kommunens lokaler ska vara 
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säkra och sunda. Den som behöver vård och omsorg skall känna sig trygg i vetskapen att 

den finns där när man behöver den.  

Vallentunas äldre ska ha god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att 

kunna bo kvar hemma så länge som man vill ska stödjas. Trygghet och tillgänglighet skall 

prioriteras i omsorgen, och den enskildes rätt till fria val ska stärkas.  

 

Mål 

1. Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller mycket nöjda med den 

verksamhet och service som kommunen levererar.  

 

Indikator: 

Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Meborgar-Index (NMI) 

Nöjd-Region-Index (NRI) och Nöjd-Inflytande-Index (NII). Värden över rikets 

snitt. 

 

2. Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade 

tjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och inom 

Socialnämndens stöd- och omsorgsverksamheter. 

 

Indikator: 

- Brukarenkät, nöjdhet med den erbjudna valfriheten 

 

 

3. Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är 

enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat.  

 

Indikator: 

- Ökad tillgänglighetsindikator 

 - Tid från beslut till verkställighet, stickprov 

 

 

4. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val för våra och andra 

kommuners elever. 

 

Indikator:  

- Vallentuna gymnasium ska öka sin andel av det totala antalet gymnasieelever.  

- En tydlig profil för Vallentuna gymnasium ska utarbetas under 2012 

 

 

 

 

5. Vallentunas grundskolor ska, vid slutet av perioden, tillhöra den 

bästa tiondelen av Sveriges skolor.  

 

Indikator:     

- 2011 Vallentunas grundskolor tillhör de 60 bästa kommunerna enligt senaste 

Öppna jämförelser.  
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 - 2012 Vallentunas grundskolor tillhör de 45 bästa kommunerna enligt senaste 

Öppna jämförelser.  

 - 2013 Vallentunas grundskolor tillhör de 30 bästa kommunerna enligt senaste 

Öppna jämförelser. 

 

 

6. Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet.  

 

Indikator: 

Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Meborgar-Index (NMI) inom området 

fritid och kultur. Värde över rikets snitt. 

 

 

7. Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa 

trygghet. 

 

Indikator: 

- Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Meborgar-Index (NMI) inom området 

trygghet. Värde över rikets snitt. 

 - LUPP, ungdomsenkät, kontinuerlig ökning. 

 - Antalet mötesplatser för samverkan som skapar  mervärde för invånare. 

 

 

 

8. Vallentuna kommun ska underlätta för människor att leva ett 

självständigt liv och att vara självförsörjande.  

 

Indikator:  

- Andel individer med försörjningsstöd ska minska 

 - Andel individer med sociala kontrakt i boendet ska minska 
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God ekonomisk hushållning 

En god och sund ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska 

visionen. Det innebär att vi har en god ekonomisk hushållning för att kunna möta 

oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Dagens 

kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp 

betalningen till framtida generationer.  

För att uppnå en bättre kvalitetssäkring av verksamheterna ska ökade resurser till 

uppföljning prioriteras. 

Att finansiella mål uppfylls betyder att kommunens verksamheter ges stabila ekonomiska 

förutsättningar att arbeta efter. Vidare är en hög måluppfyllelse för verksamheten ett 

bevis på ett bra utfall för satsade skattemedel. Kommunplanen kompletteras av fler 

styrdokument, så som planer, policies och riktlinjer som kommunfullmäktige har antagit. 

Uppfylls dessutom utpekade förbättringsområden i verksamheterna borgar det för en 

ökad kvalitet och en effektivare verksamhet framöver. 

 

Mål 

9. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. 

 

Indikator:  

- Positivt ekonomiskt resultat. 

 - Kommunfullmäktiges måluppfyllelse 

 - Kostnad per betygspoäng lägre än jämförbara kommuner 

 - Kostnad för särskilt äldreboende lägre än jämförbara kommuner 

  

 

10. Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap 

som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare .  

 

 

Indikator:  

- Andel chefer som genomgått internt utbildningsprogram 

- Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen 

- Andel behöriga lärare ska öka 

- Andel förskolelärare ska öka 
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Tillväxt och utveckling 

Vallentuna bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av 

bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Vallentunas goda 

strategiska läge lockar till fortsatt kraftig inflyttning. Vår ambition är att ca 400 bostäder 

per år skall färdigställas under mandatperioden och utbyggnaden fördelas till samtliga 

tätorter i kommunen.  

Gestaltningsfrågorna, dvs bebyggelsens utformning, kommer att prioriteras under 

mandatperioden. Strävan är att åstadkomma en bebyggelse i harmoni med omgivningen. 

All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen. 

Ett gott företagsklimat är en nyckelfaktor för att ge fler möjlighet till goda arbetsplatser 

inom kommunen. Vallentuna ska aktivt marknadsföras som en kommun med goda 

boendemiljöer, bra skolor, rikt föreningsliv, välutbildade invånare, goda 

kommunikationer och ett positivt näringslivsklimat. 

Mål 

11. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion 

genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, 

kommunikationer. 

 

Indikator:  

 - Antal byggda bostäder, 300 st i genomsnitt per år 

 - Årlig befolkningstillväxt +2 % 

 - Årlig antal arbetstillfällen +2% 

 

 

 

12. Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt attrahera kunskapsföretag 

och vara en företagsvänlig kommun.  

 

Indikator: 

 - NKI enligt SBA minst 75 (mäts 2013) 

 - Antal nystartade företag 

 - Andelen kunskapsföretag i kommunen, årlig ökning (30% år 2014) 

  

 

13. Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad 

kundnytta. 

 

Indikator: 

- Redovisning av samarbeten med avsikt att leda till ökad kundnytta 

 

 

14. Utveckling och förvaltning av Vallentuna kommuns byggnads- och 

markinnehav ska hanteras så att värdet för kommuninvånarna ökar 

 

Indikator:    

- Framtagande av strategisk plan för Vallentunas byggnads- och markinnehav. 



 

14 

 

- Individuella affärsplaner för samtliga byggnader. 

- Procentandel av den totala omslutningen för akutunderhåll ska minska 

- Långsiktiga underhållsplaner 
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Energi och miljö 

Vallentunas energiplanering skall ske inom ramen för ett hållbart samhälle, vilket 

innebär effektiv energianvändning, förnybar energi, uthållig utvinning och produktion. Vi 

skall planera för en kombination av god ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning 

och en ökad rörlighet såväl inom som till och från regionen. Alternativa 

uppvärmningsmetoder för kommunens lokaler och verksamheter ska övervägas vid ny- 

och ombyggnad. 

Vi anser att alla måste dra sitt strå till stacken för att samhället skall bli långsiktigt 

hållbart. Vi har alla ett personligt ansvar för miljön och vi måste därför alla också ta 

ansvar för vår egen livsstil. Vi sätter miljöfrågorna högt på dagordningen och fortsätter 

att arbeta för att göra Vallentuna till en miljömedveten kommun. Arbetet med att 

miljöcertifiera kommunens verksamheter enligt ISO 14 001 ska inledas under 

mandatperioden. 

 

Mål 

15. Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på 

innovativa lösningar för miljö och energi. 

 

 

 Indikator  

 - Miljöpolicy ,klar 2012  

 - Lokala miljömål, klar 2012  

 - Källsorteringen av sopor ska öka 

 - Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska 

 

16. För att uppfylla miljökvalitetsnormerna i enlighet med 

vattendirektivet vid omklassningen 2021 ska åtgärder vidtas för sjöar 

och vattendrag i kommunen. 

 Indikator - VA-plan ska tas fram, klar 2014 
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Budget 2012-2014 

Samhällsekonomisk utveckling perioden 2008-2015 

Sammandrag från Sveriges Kommuner och Landsting 

Sverige drabbades hårdare än andra länder av den finansiella oron och nedgången i 

världshandeln 2008–2009. Det beror på att exporten och tillverkningsindustrin har en 

förhållandevis stor betydelse i den svenska ekonomin. När konjunkturen sedan stärktes 

och världshandeln svängde upp igen vändes dessa nackdelar till fördelar och den svenska 

ekonomin växte snabbare än ekonomin i andra länder. Svängningarna var större, men 

den svenska ekonomin var i flera avseenden starkare än ekonomin i andra länder.  

De offentliga finanserna var i god ordning, hushållens ekonomi stark, banksektorn hade 

inga större lik i garderoben och bostadsbyggandet nådde aldrig särskilt högt. Sverige 

delade med andra ord inte de problem som många andra länder hade. Tvärtom visade 

Sverige styrka där åtskilliga andra länder visade svaghet. 

Den svenska ekonomin är nu inne i en mycket stark tillväxtfas. BNP växte förra året med 

5,7 procent och även i år beräknas tillväxten bli hög. Trots den snabba återhämtningen är 

resursutnyttjandet i ekonomin som helhet fortfarande lågt.  

I prognosen (18 aug) räknar vi med att tillväxttakten för svensk BNP under innevarande 

och kommande tre kvartal hamnar ner mot 1½ procent i årstakt för att därefter återgå till 

en högre takt. Det innebär en halvering jämfört med tidigare prognoser. Tillväxten för 

helåret 2011 blir trots denna nedjustering relativt hög, se tabell 1. Den höga tillväxten 

under loppet av ifjol och under första halvåret i år gör att BNP beräknas öka med 4,4 

procent 2011 jämfört med 2010. För 2012 begränsas tillväxten till 2,0 procent. 

Den bedömning som här gjorts utgår från att oron på de finansiella marknaderna 

efterhand dämpas och att aktiemarknaderna återhämtar sig. Den ekonomiska tillväxten i 

USA och i stora delar av euroområdet väntas bli svag både i år och nästa år. De 

statsfinansiella problem som många länder brottas med kommer till betydande del att 

kvarstå. Samtidigt förblir räntorna låga också nästa år. För svensk del bidrar de låga 

räntorna till att konsumtionen och investeringarna fortsätter växa i hygglig takt. Svagare 

exporttillväxt och väsentligt minskade lagerinvesteringar är vad som framförallt drar ner 

BNP:s tillväxt 2012. 
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Nyckeltal för den svenska ekonomin, SKL 2011-08-18 

Procentuell förändring 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BNP –5,3 5,4 4,5 2,0 3,4 3,9 3,5 

Sysselsättning, timmar –2,4 1,7 1,6 0,1 1,0 1,4 0,9 

Öppen arbetslöshet, nivå 8,4 8,4 7,6 7,7 7,1 6,3 5,8 

Timlön, nationalräkenskaperna 2,8 1,1 3,5 2,9 3,2 3,7 4,0 

Konsumentpris, KPI –0,5 1,2 2,9 1,6 2,3 2,5 2,3 

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 

Bedömningen av skatteunderlagets ökningstakt bygger på den samhällsekonomiska bild 

som Sveriges Kommuner och landsting presenterar. SKL bedömer att rikets 

skattunderlag under perioden 2012 till 2014 ökar med 12 procent. Vallentuna kommuns 

ökning av skatteunderlaget under motsvarande period beräknas till 16 procent. Den 

högre beräkningen har sin grund i att befolkningsutvecklingen i Vallentuna kommun är 

högre än i riket som helhet. 

Under år 2010 och första halvåret 2011 har arbetade timmar givit ett relativt stort positivt 

bidrag till skatteunderlaget. I år kommer också ett rejält tillskott från löneökningar. När 

den ekonomiska återhämtningen nu tar en paus minskar sysselsättningens effekt på 

skatteunderlaget. Det svagare läget på arbetsmarknaden leder till att även bidraget från 

löneökningar blir mindre de närmaste åren. Dessutom faller inflationstakten år 2012, 

bland annat till följd av ett avbrott i Riksbankens höjningar av reporäntan. Den 

sammantagna effekten på skatteunderlaget är att det visserligen växer med nästan tre 

procent i år trots den urholkning som sker genom höjningen av grundavdraget för 

pensionärer. Sedan följer ett par år med relativt svag skatteunderlagstillväxt innan 

ökningstakten åter tilltar mot slutet av perioden. 

Skatteunderlagstillväxt i procent och bidrag från olika komponenter i procentenheter,  

SKL 2011-08-18 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Summa exkl regelförändringar 2,8 4,3 3,3 3,8 4,5 4,4 

Summa 2,1 2,8 3,3 3,8 4,5 4,4 

Timlön 0,8 2,7 2,3 2,5 2,9 3,2 

Sysselsättning  1,4 1,3 0,1 0,8 1,1 0,7 

Sociala ersättningar 0,3 0,2 1,2 0,8 0,8 0,9 

Övriga inkomster 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 

Avdrag –0,5 –1,5 –0,4 –0,5 –0,6 –0,5 

Realt skatteunderlag 0,6 2,3 1,3 1,5 1,8 1,5 
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Befolkningsförändringar 

Befolkningsutvecklingen och befolkningssammansättningen har stor betydelse för 

planering av den kommunala verksamheten bl.a. lokalisering och dimensionering av 

investeringar som skolor, barnomsorg, äldreomsorg och fritidsanläggningar. 

Befolkningsutvecklingen är även ett viktigt instrument för beräkning av skatteunderlag.  

Under 2010 passerade kommunen 30 000 personer. Befolkningen i Vallentuna ökade 

med 753 personer, från 29361 till 30114 personer under 2010. Detta innebar en ökning 

med 2,6 %. Ökningstakten fördubblades nästan jämfört med 2009. I procent räknat var 

kommunens tillväxt den snabbaste i landet under 2010.  

Befolkningen beräknas öka med ca 9000 personer (ca 30%) mellan 2011-2021. Takten av 

befolkningstillväxten följer det prognostiserade bostadsbyggandet i kommunen, se 

bostadsbyggnadsprognos 2011-2020 (BBP11A). BBP11A redovisar nästan en dubblering 

av bostadsbyggandet under perioden 2014-2020 vilket tydliggörs i den prognostiserade 

befolkningstillväxten för perioden 2015-2021. Det finns ett klart samband mellan 

bostadsbyggande och befolkningsutveckling i kommunen.  
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Bostadsbyggande 

Kommunen fortsätter att planera för en hög utbyggnadstakt av nya bostäder de närmaste 

tio åren. I genomsnitt planeras det för drygt 400 nya bostäder per år. 

Centrala delen av Vallentuna tätort prioriteras särskilt under de kommande tio till 

femton åren och byggs ut med 1 500 nya bostäder. 

Detta stödjer utvecklingen av ett levande centrum för kommunens invånare och företag. 

Utbyggnaden av bostäder fortsätter i den södra och västra delen av Vallentuna tätort och 

i övriga stationssamhällen utmed Roslagsbanan. En utbyggnad planeras också utmed 

E18-stråket. Tätortsnära omvandlingsområden planläggs och genomförs successivt inom 

en tioårsperiod.  

Bostadsbyggnadsprognos 2011-2020 (BBP11A) redovisar pågående och kommande 

planerings- och utbyggnadsprojekt för nämnda period. För perioden 2011-2014 utgör 

prognosen en planprioritering. Prioriteringen är ett ställningstagande till vilken 

planberedskap kommunen ska ha för bostadsprojekt och till turordningen mellan 

projekten. Den andra perioden av prognosen 2015-2020 visar kommunens huvudsakliga 

inriktning för bostadsbyggandet. Den huvudsakliga inriktningen omprövas varje år i 

samband med att en ny bostadsbyggnadsprognos utarbetas.  

BBP11A redovisar en planerad byggstart av ca 250 bostäder per år under 2011-2013 varav 

ca 50 per år utgörs av lägenheter i flerbostadshus. År 2014 ökar bostadsbyggandet och 

prognosen redovisar ca 400 bostäder varav 160 lägenheter i flerbostadshus. Under 

perioden 2015-2020 fortsätter bostadsbyggandet att öka till knappt 500 bostäder om året 

varav ca 250 per år utgörs av lägenheter i flerbostadshus. I snitt redovisar prognosen ca 

400 nya bostäder per år. 
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Vallentuna kommuns ekonomiska läge 

Vallentuna kommuns ekonomiska utveckling har varit god de senaste åren. Den 

övergripande målsättningen är att ha en ekonomi i god balans som klarar av förändringar 

i omvärlden.  

 

Under perioden 2006 till 2010 har kommunen redovisat ett resultat som 

överensstämmer med god ekonomisk hushållning.  

 

Resultat 2006-2010, mnkr 

 
 

 

Vallentuna är inne i en långvarig tillväxtfas och växer stadigt med mellan 400-800 

invånare per år vilket gör Vallentuna till en av landets snabbast växande kommuner. Fler 

invånare i kommunen ger högre intäkter. Fler invånare kräver också en utbyggd 

kommunal verksamhet. För att även i fortsättningen behålla en stabil ekonomisk 

utveckling och en hög kvalitet i verksamheten krävs även en fortsatt effektiv verksamhet 

med en god kostnadskontroll.  

 

Uppgången i Sveriges ekonomi ger positiva tillskott till Vallentuna. Inför planperioden 

med stora investeringar och därmed ökade kapitalkostnader och ökade lånekostnader 

innebär det bättre förutsättningar att klara en budget i balans. Trots uppgången är 

resultatmarginalerna under de närmaste åren små och det krävs en hög 

kostnadsmedvetenhet.  

 

Den av staten fastställda nedre gränsen för den ekonomiska utvecklingen, det så kallade 

balanskravet, innebär att kommunens intäkter varje år måste överstiga kostnaderna. 

Detta är dock inte tillräckligt för att på lång sikt uppnå Kommunallagens krav på god 

ekonomisk hushållning. 

 

Det ekonomiska läget för Vallentuna kommun är, kopplat till ovanstående och i likhet 

med flertalet andra kommuner, de närmaste åren ansträngda. Med hänsyn till 

kommunens goda finansiella ställning är det finansiella resultatmålet under planperioden 

ett årligt resultat enligt balanskravsutredningen. Dvs. ett positivt resultat. 
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Kommunen tillämpar följande modell för uppräkning och fördelning av kommunbidrag 

 Utgångspunkt är gällande ramar som räknas upp med ett prisindex och ett 

lönekostnadsindex 

 Demografimodell med differentierad påverkan beroende på verksamhet 

 Förändringar som beror på nyinvesteringar 

 Förändringar som beror på ändrad verksamhet och effekter av statliga satsningar 

 Effektiviseringar (generellt 50 % av pris- och lönekostnadsindex) 

 Politiska prioriteringar 

 

 

Intäkter 

SKL:s prognos, 18 augusti, över skatteunderlaget samt kommunens befolkningsprognos 

ligger till grund för följande beräkning över skatteintäkter och kommunalekonomisk 

utjämning för 2012, 2013 och 2014. Kommunens intäkter från skatter och utjämning 

beräknas öka med i snitt 60 mnkr eller 4,5 procent per år under planperioden.  

Skattesats 18,98 2012 2013 2014 

Skatteintäkter 1 181,9 1 246,4 1 318,2 

Inkomstutjämning 56,2 57,1 61,3 

Kostnadsutjämning (inkl. regleringsbidrag) 75,8 75,5 68,0 

LSS-utjämning  23,7 24,2 24,7 

Fastighetsavgift 47,5 47,5 47,5 

Summa intäkter 1 385,1 1 450,7 1 519,7 

 

 

Verksamheternas nettokostnader 

Verksamheternas nettokostnader ökar med i snitt 58 mnkr eller 4,1 procent per år mellan 

åren 2012-2014.  

 

  2012 2013 2014 

Nämndernas kostnadsförändringar mot budget, mnkr Budget Plan Plan 

Indexuppräkning, löner och pris 41,8 42,0 46,4 

Demografi 32,9 22,9 24,2 

Effektiviseringar -24,7 -22,9 -23,2 

Verksamhetsförändringar/politiska prioriteringar 18,6 12,9 3,8 

TOTALT 68,6 55,0 51,2 
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Pris- och lönekostnadsindex 

Kostnader för löneökningar beräknas till 2,9 procent från 2011 års nivå. Övriga priser 

väntas stiga med 1,6 procent. Detta innebär att pris- och löneökningar beräknas öka 

kostnaderna med 41 mnkr år 2012. 

 

 2012 2013 2014 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,9 3,5 3,8 

Konsumentpris, KPI 1,6 2,4 2,2 

 

 

 

Demografi 

I kommunens modell för resursfördelning till verksamheterna används demografiska 

förändringar som en viktig faktor. Främst är det inom förskola, skola, gymnasium och 

socialnämndens verksamheter där genomslaget för målgruppen är 100%-igt. 

Befolkningsökningen innebär på kostnadssidan en ökning mellan 23 till 33 mnkr per år 

under planperioden. Som grund för beräkningarna är befolkningsprognos BFP11A.  

  

Befolkningsförändring 2011-2014, antal individer 

Ålder 2011 2012 2013 2014 

0 9 0 0 1 

1-2 2 34 10 1 

3-5 1 20 26 13 

6 39 -39 18 21 

7-11 130 126 64 45 

12-15 -43 55 36 82 

16-18 -22 -86 -18 -22 

19 20 14 -25 -4 

20-24 105 92 63 24 

25-44 45 55 122 60 

45-64 179 180 134 194 

65-79 125 147 140 124 

80-84 38 18 24 20 

85-89 -1 13 0 14 

90-w 5 0 -1 -2 

Summa 632 629 593 571 
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Verksamhetsförändringar/politiska prioriteringar 

Totalt är behovet gällande verksamhetsförändringar och politiska prioriteringar 19 mnkr 

2012 jämfört med 2011. De större posterna redovisas nedan. 

Kultur- och bibliotekshus, KN 7,1 mnkr 

Utökad ram efter analys, SN  4,6 mnkr 

Elever med omfattande behov, UN 1,6 mnkr 

Utökad myndighetsuppdrag, BUN 1,2 mnkr 

Nya skollagen, Skolpeng  1,5 mnkr 

  

 

 

Effektiviseringar 

Kommunens arbete med effektivisering av den befintliga verksamheten fortsätter. 

Budgetförslaget innebär minskningar av nämndernas ramar med 25 mnkr. Större delen 

är det generella effektiviseringskravet om 50 procent av ramökningen gällande löner och 

priser. 

 

 

 

Finansiella kostnader 

Kommunen började hösten 2010 att låna medel för att täcka investeringsutgifterna. Den 

totala låneskulden i årsbokslutet 2010 uppgick till 145 miljoner kronor. De kommande 

åren investeringsutgifter innebör ökat lånebehov. Räntekostnaden på pensionsskulden 

beräknas uppgå till 3,8 mnkr år 2012. 

Finansiella kostnader 2010-2014, mnkr 
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Pensioner 

Kommunens pensioner redovisas enligt den så kallade blandade modellen. Den innebär 

att kommunen under en övergångsperiod betalar dubbelt för pensioner, dels 

pensionsutbetalningar (avseende intjänande före 1998) för dagens pensionärer, dels för 

de nuvarande anställdas intjänande. 

Kommunens samlade pensionsåtagande för 2012 är 570 miljoner kronor varav 480 

miljoner kronor avser pensioner intjänade före 1998. 

Enligt kommunens placerings- och finansieringspolicy ska pensionsmedel förvaltas 

internt inom kommunens redovisning, det vill säga återlånas. 

Enligt en långtidsprognos från 2008 kommer utbetalningarna från den gamla skulden att 

minska från och med år 2028 och skulden vara helt avbetalad slutet av 2050-talet. 

Kommunens totala pensionskostnad för 2012 beräknas bli 60 miljoner kronor. Under 

planperioden ökar den med 8 miljoner till 68 miljoner kronor. I relation till kommunens 

budgeterade skatteintäkter de kommande åren är dock ökningen låg. 

 

Pensionskostnad 2011-2014, mnkr 

 

Investeringar 

Investeringsverksamheten är mycket omfattande och uppgår till 800 mnkr under 

perioden 2012-2014. Prognosen för 2011 är 247 mnkr. De stora investeringarna som 

planeras de närmaste åren är: 

 Förskolor: 

o Södra Kragstadungen 

o Nordöstra Karlavägen 

o Åbygläntan 

o Nordöstra Åby ängar 
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 Nybyggnation Hagaskolan 

 Ombyggnad av Ormstaskolan  

 Bibliotek och kulturhus 

 Nytt äldreboende i södra Vallentuna 

Investeringsplanen sträcker sig till och med 2020. Planen ska ses som en inriktning. För 

investeringar som ej avser maskiner och inventarier (årliga anslag) ska särskilda beslut 

fattas vid genomförandet. 

Likviditet och upplåningsbehov 

Det stora investeringsvolymen ska i möjligast mån finansieras med egna medel men med 

början under hösten 2010 uppstod ett lånebehov som kommer att öka kraftigt under 

kommande år. Med en likvidinbetalning gällande försäljning av ”stockholmsmarken” om 

75 mnkr, beräknas ett lånebehov omfattande 200 mnkr under 2012.  

Balansräkning 

Kommunen har en i jämförelse med kommunsektorn i övrigt en stark balansräkning. 

Soliditeten, vilken är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga, har varit 

hög under ett flertal år.  

De närmaste åren kommer kommunens soliditet att minska. Kommunen planerar för en 

soliditet i slutet av planperioden på 40 procent. Om åtagandet för intjänade pensioner 

fram till 1998 tas med blir den planerade soliditeten 18 procent. Soliditeten visar att 

kommunen, trots stora investeringar, även framöver planerar för en god ekonomisk 

hushållning.  

 

Soliditet exkl. pensionsåtaganden 2006-2010, procent 
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Exploateringsverksamheten 

Exploateringsverksamheten uppgift är att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark 

för bostads- och industriändamål. Kommunens exploateringsverksamhet ska över tid 

vara självfinansierad. Större exploateringsprojekt under planperioden redovisas nedan. 

Exploateringsverksamhetens intäkter och utgifter är beaktade i kommunens 

balansräkning och kassaflödesanalys. För budgetåret 2012 beräknas 

exploateringsverksamhetens påverkan på resultatet till +8 mnkr varav 6 mnkr är 

budgeterat. För mer information se bilaga 4 Exploateringsplan 2012–2014.  

Bostadsexploatering 

 Tegelbruket; bostäder, park, vägar 

 Åby ängar; bostäder i olika former 

 Åbyholmsvägen; bostäder i olika former 

 Centrala Vallentuna infrastruktur; gator, gång- och cykelvägar 

 Kulla, Lindholmen 

 

Arbetsplatsexploatering 

 Karby 2; arbetsplatser, ej påbörjat 

 Okvista 5; arbetsplatser, ej påbörjat 

 

Kommunens medarbetare 

Vallentuna kommuns verksamheter ställer höga krav på medarbetarna.  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. Därför finns det ett 

personalpolitiskt program som lyfter fram vad som gör Vallentuna kommun till en 

attraktiv arbetsgivare, bland annat det goda ledarskapet och medarbetarskapet.   

 

Medarbetare i siffror 

Den 31 december 2010 var antalet tillsvidareanställda i kommunen 1460, vilket 

motsvarar 1345 årsarbetare. 2009 var antalet tillsvidareanställda 1440, vilket motsvarar 

1315 årsarbetare. Fördelningen mellan kvinnor och män är 81 procent respektive 19 

procent. Av kvinnorna arbetar 65 procent heltid (64 procent 2009) och av männen 84 

procent (82 procent 2009).  

Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda är 45,6 år (46,6 år 2009). Enligt 

pensionsavtalet (KAP-KL) har man möjlighet att gå i pension mellan 61 och 67 år. 

Vanligast är fortfarande att bli pensionär vid 65 år. Avgångsskyldighet finns enligt lag vid 
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67 års ålder. Under 2010 gick 26 anställda i pension jämfört med 31 under 2009 och 41 

under 2008. De flesta har gått i pension vid 65 års ålder eller tidigare.  

 

Personalkostnader 

Utvecklingen av personalkostnaderna styrs dels av löneutrymmet i de centralt träffade 

löneavtalen, dels av kommunens egna ekonomiska och lönepolitiska bedömningar. Under 

perioden kommer ett ökat fokus att läggas på lokal lönebildning, vilket ger större 

möjlighet att påverka kostnaderna samtidigt som den  prognossäkerhet som centrala 

avtal ger, minskas.  
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Finansiell utveckling 2012-2014 

Driftsredovisning 2010-2014, tkr 

  2010 2011 2012 2013 2014 

  Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

KOMMUNSTYRELSEN 77 258 94 681 90 923 91 395 92 922 

Kommunstyrelsen rambudget 60 893 71 574 69 123 69 895 71 722 

KS OF 0 4 190 5 000 4 000 5 000 

Räddningstjänst 16 365 16 257 16 800 17 500 16 200 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 2 245 2 200 2 269 2 327 2 388 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 39 100 42 907 42 612 51 354 56 497 

FRITIDSNÄMNDEN 38 470 41 707 43 807 44 881 46 051 

KULTURNÄMNDEN 18 081 25 587 32 016 38 124 39 116 

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 76 224 74 176 77 132 80 472 83 757 

SKOLPENGSRAM 499 876 515 924 547 026 569 925 592 147 

GYMNASIEPENG 0 129 062 128 895 127 376 127 437 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 149 240 27 042 30 184 29 696 29 611 

SOCIALNÄMNDEN 358 907 378 360 393 894 408 185 424 084 

            

FÖRÄNDRADE KAPITALKOST + DRIFT OCH 
UNDERHÅLL (OFÖRDELAT) 

  0 0 12 950 10 619 

TOTALT 1 259 401 1 328 986 1 388 757 1 453 185 1 504 629 

  
          

Kapitalkostnader (–) 68 358 77 175 87 301 104 602 115 221 

Pensionskostnader (+) 20 722 22 610 24 000 26 000 28 000 

Övriga centrala kostnader och intäkter (+) -81 285 -327 -6 000 -6 000 -6 000 

TOTALT DRIFTSREDOVISNING 1 130 480 1 274 094 1 319 456 1 368 583 1 411 408 
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Resultatplan 2010-2014, tkr 

  
2010 

Bokslut 
2011 

Prognos 
2012 

Budget 
2013 
Plan 

2014 
Plan 

Nämndernas nettokostnader 1 130 480 1 274 094 1 319 456 1 368 583 1 411 408 

Avskrivningar 43 922 45 000 53 333 62 935 68 371 

Verksamhetens nettokostnader -1 174 402 -1 319 094 -1 372 789 -1 431 518 -1 479 778 

Skatteintäkter 1 071 050 1 145 792 1 181 888 1 246 410 1 318 239 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

194 127 193 799 203 225 204 319 201 489 

Finansiella intäkter 3 529 2 858 2 858 3 144 3 430 

Finansiella kostnader -2 040 -8 256 -15 150 -22 061 -31 778 

Resultat för extraord. poster 92 263 15 099 32 293 11 602 

Extraordinära poster           

Årets resultat 92 263 15 099 32 293 11 602 

Realisationsvinster 3 897         

Balanskravsresultat 88 366 15 099 32 293 11 602 
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Balansräkning 2010-2014, tkr 

  2010 2011 2012 2013 2014 

  Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

            

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar           

            

Materiella anläggningstillgångar 1 034 000 1 234 000 1 434 500 1 594 700 1 850 500 

Finansiella anläggningstillgångar 10 800 10 800 30 800 76 250 85 600 

Summa anläggningstillgångar 1 044 800 1 244 800 1 465 300 1 670 950 1 936 100 

Omsättningtillgångar           

Exploateringsfastigheter, lager o förråd 79 400 131 400 84 200 99 900 99 900 

Kortfristiga fordringar 89 600 89 600 89 600 89 600 89 600 

Kortfristiga placeringar 80 000 0 0 0 0 

Kassa och bank 97 300 28 598 28 598 28 598 28 598 

Summa omsättningtillgångar 346 300 249 598 202 398 218 098 218 098 

            

SUMMA TILLGÅNGAR 1 391 100 1 494 398 1 667 698 1 889 048 2 154 198 

            

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER           

Eget kapital 836 500 851 600 851 632 851 925 863 526 

därav årets resultat 92 300 15 100 32 293 11 602 

            

Avsättningar           

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 74 300 71 917 76 001 80 964 84 957 

            

Summa avsättningar 74 300 71 917 76 001 80 964 84 957 

            

Skulder           

Långfristiga skulder 157 700 282 700 482 700 682 700 932 700 

Kortfristiga skulder 322 600 288 180 257 365 273 459 273 015 

Summa skulder 480 300 570 880 740 065 956 159 1 205 715 

            

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

1 391 100 1 494 397 1 667 698 1 889 048 2 154 198 

      
Ansvarsförbindelser           

– Pensionförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 

475 200 504 066 508 046 511 351 509 112 

– Övriga ansvarsförbindelser 437 300 437 300 437 300 437 300 437 300 
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Kassafödesanalys 2010-2014, tkr 

  2010 2011 2012 2013 2014 

  Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

LÖPANDE VERKSAMHET           

Årets resultat 92 263 15 099 32 293 11 602 

Justering för avskrivningar 43 922 45 000 53 333 62 935 68 371 

Justering för nedskrivningar 0         

Förändrad pensionsavsättning o. ränta på 
pens.avsättn. samt orealiserade 
valutakursvinster/förluster m.m. 

8 600 -3 155 4 083 4 963 3 993 

Realisationsförlust / realisationsvinst -3 800 0 0 0 0 

Försäljning exploaterings fastighet, tomträtter 0 0 0 0 0 

Gjorda avsättningar (exkl.pensionsavsättningar, 
exkl.ränta på pens.avs.) 

0 0 0 0 0 

Ianspråktagna avsättningar (exkl.pens.avs.) 0 0 0 0 0 

Övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning(+) 
Minskning (-) 

0 0 0 0 0 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

140 986 57 716 57 448 68 191 83 965 

            

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar 13 500 0 0 0 0 

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga placeringar 0 80 000 0 0 0 

Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploatering -102 000 -52 000 47 200 -15 700 0 

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 64 300 -34 420 -30 815 16 094 -444 

Löpande verksamhet 116 786 51 296 73 833 68 585 83 521 

INVESTERINGSVERKSAMHET           

Bruttoinvesteringar i materiella / immateriella 
anläggningstillgångar 

314 100 245 000 253 833 223 135 324 171 

Försäljningspris materiella / immateriella 
anläggningstillgångar 

7 200 0 0  0  0  

Investering i finansiella anläggningstillgångar 1 400 0 20 000 45 450 9 350 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Erhållna investeringsbidrag, övriga 
investeringsinkomster 

0 0 0 0 0 

Investeringsverksamheten -308 300 -245 000 -273 833 -268 585 -333 521 

FINANSIERINGSVERKSAMHET 0         

Nyupptagna lån 100 000 125 000 200 000 200 000 250 000 

Ökning långfristig skuld 57 600 0 0 0 0 

Övriga tillförda (+) / använda (-) medel 7 600 0 0 0 0 

Finansieringsverksamhet 165 200 125 000 200 000 200 000 250 000 

ÅRTS KASSAFLÖDE -26 314 -68 702 0 0 0 

            
Likvida medel vid årets början 123 598 97 300 28 598 28 598 28 598 

Likvida medel vid årets slut 97 300 28 598 28 598 28 598 28 598 

Förändring av likvida medel -26 298 -68 702 0 0 0 
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Plan för investeringsutgifter 2012-2019, mnkr 

      Budget Plan Totalt 

Nämnd 
 

Projekt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   

    Tekniska åtgärder för säker ledning 1,7                 1,7 

    Turism / Besök (skyltar, anläggningar etc) 0,7 0,6               1,3 

    Nytt lönesystem 1,0                 1,0 

    It-utrustning 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 27,0 

  KS OF Årligt anslag 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 18,0 

KOMMUNSTYRELSEN    8,4 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0 

    Cykelväg Kårsta-Ekskogen   8,0               8,0 

    Upprustning torgytor, Offentliga rum 7,1 34,0               41,1 

    Vallentuna trafikplats 40,1 17,0 5,4             62,5 

    Enkelt avhjälpta hinder 1,0                 1,0 

    Cykelvägsskyltning   0,5               0,5 

    Skördevägen 0,5                 0,5 

    Tellusparken 2,5                 2,5 

    Vattenvårdsåtgärder Vallentunasjön 2,4                 2,4 

    PCB inventering/ sanering 2,0                 2,0 

    Inventering av behov nya gc-vägar   0,5               0,5 

    Väg 268 (medfinansiering)       45,0           45,0 

    Årligt anslag ventilations-/energiåtgärder 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 27,0 

    Årligt anslag trafiksäkerhetsåtgärder 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 27,0 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN  61,6 32,0 11,4 51,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 220,0 

    IP södra Vallentuna               10,0 40,0 50,0 

    Årligt anslag 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,0 

    Renovering Kvarnbadet 6,0                 6,0 

    Omklädnadspaviljong IP 5,5                 5,5 

FRITIDSNÄMNDEN    12,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 11,0 41,0 70,5 

    Bibliotek - inventarier 1,1 20,5               21,6 

    RFID-chippning av media 0,4                 0,4 

    Vallentuna teater 4,0                 4,0 

    Bibliotek/ kulturhus 60,0 33,0               93,0 

    Årligt anslag 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,8 

KULTURNÄMNDEN    65,7 53,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 120,8 

    Ormstaskolan, ombyggnad kök 0,5                 0,5 

    Ekebyskolan, ombyggnad kök 0,8                 0,8 

    Lovisedalsskolan om-/tillbyggnad F-9 54,9 14,7               69,6 

    Lindholmen förskola (60 barn) 15,7 6,8               22,5 

    Förskola nordöstra (t.ex. Karlavägen)    34,5               34,5 

    Förskola södra kragstadungen 60-80 b   34,5               34,5 

    Ormstaskolan om-/tillbyggnad F-9   20,0 80,0 50,0           150,0 

    
Förskola nybyggnation Åby-gläntan +60 
barn 

    34,5             34,5 

    Lokal Vallentuna friskola i gymnasiet 6,0 6,0 6,0             18,0 

    Hagaskolan   5,0 65,0 120,0 60,0         250,0 

    Förskola nordöstra Åby ängar 80 barn     4,0 31,0           35,0 

    Förskola/grundskola södra Vallentuna       20,0 50,0 120,0 60,0     250,0 

    Årligt anslag 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 36,0 

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN  81,9 125,5 193,5 225,0 114,0 124,0 64,0 4,0 4,0 935,9 

    Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

UTBILDNINGSNÄMNDEN    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

    Väsbygården ombyggnad 20,0                 20,0 

    Boende, södra Vallentuna      10,0 40,0 40,0         90,0 

    Larm och telefoner 1,0                 1,0 

    Verksamhetssystem 0,5                 0,5 

    Årligt anslag 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 13,5 

SOCIALNÄMNDEN  
 

23,0 1,5 11,5 41,5 41,5 1,5 1,5 1,5 1,5 125,0 

Totalt     253,5 253,8 223,1 324,2 168,2 138,2 78,2 28,2 58,2 1 525,6 
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Inledning 

I Vallentuna kommun görs en prognos årligen 

över befolkningsutvecklingen tio år framåt i 

tiden. Denna prognos avser perioden 2011-

2021 (BFP11A). 

Befolkningsutvecklingen och befolkningssammansättningen har stor betydelse för 

planering av den kommunala verksamheten bl.a. lokalisering och dimensionering av 

investeringar som skolor, barnomsorg, äldreomsorg och fritidsanläggningar. 

Befolkningsutvecklingen är även ett viktigt instrument för beräkning av 

skatteunderlag.  

Prognoser är till sin natur osäkra och det finns alltid felmarginaler. Den görs från den 

kunskap som finns vid tillfället när prognosen tas fram. I regel ökar osäkerheten ju 

längre fram i tiden som prognosen sträcker sig. Prognosen ska alltid användas med 

viss försiktighet i planeringen. Stora samhällsförändringar t.ex. när det gäller 

arbetslöshet, bostadspriser, familjepolitik och ekonomiska konjukturer får direkta 

konsekvenser på flyttningsmönster, fruktsamhet och dödlighet.   

 

Befolkningsförändringar 

2010 

Under 2010 passerade kommunen 30 000 personer. Befolkningen i Vallentuna ökade 

med 753 personer, från 29361 till 30114 personer under 2010. Detta innebar en 

ökning med 2,6 %. Ökningstakten fördubblades nästan jämfört med 2009. I procent 

räknat var kommunens tillväxt den snabbaste i landet under 2010. Vallentuna med en 

ökning med 2,6 % i förhållande till folkmängden följdes i länet av kommunerna 

Sundbyberg 2,4 %, Nacka 2,3 %, Stockholms 2,1 % samt Upplands-Bro, Sollentuna 

och Sigtuna 2 % vardera.   

Nedanstående tabell visar befolkningsförändringen under 2010 i kommunen fördelat 

mellan olika åldersgrupper och jämfört med 2009. Den största ökningen procentuellt 

skedde i åldersgruppen 0 år som ökade med knappt 12 %. Under 2010 föddes 382 

personer i kommunen (25 barn födda 2010 föddes utanför kommunen men har under 

2010 flyttat till kommunen). Den största minskningen skedde i åldersgruppen 85-89 

år som minskade med 6,5 % jämfört med 2009. 
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Ålder 2009 2010 
Förändring  

(antal) 
Diff 

Förändring 
(%) 

0 364 407 43 1,118131868 11,8% 

1-2 885 883 -2 0,997740113 -0,2% 

3-5 1411 1435 24 1,017009213 1,7% 

6 445 480 35 1,078651685 7,9% 

7-11 2056 2140 84 1,040856031 4,1% 

12-15 1705 1662 -43 0,974780059 -2,5% 

16-18 1404 1416 12 1,008547009 0,9% 

19 461 447 -14 0,969631236 -3,0% 

20-24 1505 1664 159 1,105647841 10,6% 

25-44 7972 7974 2 1,000250878 0,0% 

45-64 7197 7412 215 1,029873558 3,0% 

65-79 3108 3349 241 1,077541828 7,8% 

80-84 430 429 -1 0,997674419 -0,2% 

85-89 277 259 -18 0,935018051 -6,5% 

90-w 141 157 16 1,113475177 11,3% 

Summa 29361 30114 753 1,025646265 2,6% 

 

Skillnaden i den stora befolkningsökningen under 2010 jämfört med de senaste årens 

tillväxt är framför allt det för året stora positiva flyttningsnettot (skillnaden mellan 

inflyttning och utflyttning). Under 2010 ökade inlyttningen medan utflyttningen 

minskade. Nedan redovisas folkmängd och befolkningsförändringar från 2004 till 

2010.  

 

Period Kommun Kommunnamn Folkmängd Folk- Levande Döda Födelse- In- Ut- 
Flyttnings 
netto 

        ökning födda   överskott flyt- flyt-   

                tade tade Totalt 

2004 0115 Vallentuna 26 889 583 366 143 223 1 873 1 513 360 

2005 0115 Vallentuna 27 397 508 360 174 186 1 864 1 544 320 

2006 0115 Vallentuna 27 868 471 345 155 190 1 829 1 548 281 

2007 0115 Vallentuna 28 382 514 362 179 183 1 995 1 670 325 

2008 0115 Vallentuna                                         28 954 572 395 181 214 1 885 1 526 359 

2009 0115 Vallentuna 29 361 407 352 175 177 1 901 1 670 231 

2010 0115 Vallentuna 30 114 753 382 198 184 2 144 1 578 566 
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Utfall 2010 jämfört med 
prognos 

I befolkningsprognos 2010-2020 (BFP10A) beräknades folkmängden uppgå till 29741 

2010 medan det verkliga antalet uppgick till 30114. Vid årskiftet 2010/2011 hade 

Vallentuna 373 fler invånare än prognostiserat, vilket ger ett prognosfel på 1,3 %. 

Nedan jämförs antalet invånare i varje åldersgrupp i prognosen för 2010 med utfallet 

för 2010.    

Ålder 
Prognos  

2010 
Utfall  
2010 

Skillnad 
(antal) Diff 

Skillnad 
(%) 

0 374 407 33 1,088235 8,8% 

1-2 860 883 23 1,026744 2,7% 

3-5 1414 1435 21 1,014851 1,5% 

6 476 480 4 1,008403 0,8% 

7-11 2131 2140 9 1,004223 0,4% 

12-15 1648 1662 14 1,008495 0,8% 

16-18 1403 1416 13 1,009266 0,9% 

19 446 447 1 1,002242 0,2% 

20-24 1595 1664 69 1,04326 4,3% 

25-44 7919 7974 55 1,006945 0,7% 

45-64 7318 7412 94 1,012845 1,3% 

65-79 3293 3349 56 1,017006 1,7% 

80-84 432 429 -3 0,993056 -0,7% 

85-89 277 259 -18 0,935018 -6,5% 

90-w 157 157 0 1 0,0% 

Summa 29741 30114 373 1,012542 1,3% 

 

Sammantaget förutsåg prognosen för 2010 inte den stora inflyttningen till 

kommunen. De flesta åldersgrupperna underskattades av prognosen. Procentuellt sett 

har det största prognosfelet skett för åldersgruppen 0 år som underskattades med 8,8 

%. I prognosen antogs att de senaste årens babyboom succesivt kommer att avta vilket 

inte skedde 2010. En annan åldersgrupp som underskattades är 20-24 år som 

underskattades med 4,3 %. Kommunen hade liksom de flesta åren ett negativt 

flyttningsnetto i denna åldersgrupp, dvs. fler 20-24 åringar flyttar från kommunen än 

de i samma ålder som flyttar in. Under 2010 valde emellertid fler 20-24- åringar än 

vad som förutsågs i prognosen att bo kvar i kommunen.  
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Prognos 2011-2021 

Under rubrikerna Vallentuna kommun och 

kommundelsområden framgår resultatet av 

totalprognosen respektive 

delområdesprognosen för 2011-2021.  

1. Vallentuna kommun 

1.1 Totalbefolkning 

Befolkningsprognos för Vallentuna kommun i olika åldersgrupper 

Ålder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 407 416 416 416 417 428 445 460 474 487 501 515 

1-2 883 885 919 929 930 949 976 1006 1037 1065 1097 1127 

3-5 1435 1436 1456 1482 1495 1545 1580 1612 1647 1689 1737 1786 

6 480 519 480 498 519 505 533 548 557 567 580 595 

7-11 2140 2270 2396 2460 2505 2589 2630 2660 2732 2795 2848 2923 

12-15 1662 1619 1674 1710 1792 1891 1987 2094 2133 2192 2246 2257 

16-18 1416 1394 1308 1290 1268 1292 1319 1372 1465 1521 1589 1655 

19 447 467 481 456 452 411 449 445 440 472 493 526 

20-24 1664 1769 1861 1924 1948 1986 1984 2006 2009 2012 2054 2122 

25-44 7974 8019 8074 8196 8256 8518 8736 8972 9164 9374 9639 9850 

45-64 7412 7591 7771 7905 8099 8323 8618 8868 9144 9393 9626 9898 

65-79 3349 3474 3621 3761 3885 3971 4060 4134 4219 4300 4374 4415 

80-84 429 467 485 509 529 563 588 639 685 721 765 827 

85-89 259 258 271 271 285 287 313 327 342 357 380 401 

90-w 157 162 162 161 159 169 171 177 178 184 190 203 

Summa 30114 30747 31376 31969 32539 33427 34388 35320 36225 37128 38118 39098 

1.2 Befolkningsförändringar 

Befolkningen beräknas öka med ca 9000 personer (ca 30%) mellan 2011-2021. 

Takten av befolkningstillväxten följer det prognostiserade bostadsbyggandet i 

kommunen, se bostadsbyggnadsprognos 2011-2020 (BBP11A). BBP11A redovisar 

nästan en dubblering av bostadsbyggandet under perioden 2014-2020 vilket 

tydliggörs i den prognostiserade befolkningstillväxten för perioden 2015-2021. Det 

finns ett klart samband mellan bostadsbyggande och befolkningsutveckling i 

kommunen.  
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Diagram 1.2 

 

I genomsnitt beräknas ca 430 barn föddas årligen medan ca 210 avlider vilket ger ett 

födelseöverskott på ca 220 personer årligen. Antalet personer som flyttar till 

kommunen beräknas bli ca 2500 årligen medan ca 1900 flyttar från kommunen, ett 

genomsnittligt flyttningsnetto på ca 600 personer per år. Den totala 

befolkningsökningen per år blir prognostiseras till ca 820 under prognosperioden.  

Störst förändring beräknas ske i åldersgruppen 80-84 som ökar med 93 % från 2010 

till 2021.    

Prognos befolkningsförändringar 2011-2021 

År Folkmängd Födda Döda Födelsenetto Inflyttande Utflyttande Flyttningsnetto Folkökning 

2011 30747 398 189 209 2083 1658 425 634 

2012 31376 398 193 205 2128 1704 424 629 

2013 31969 397 197 200 2140 1747 393 593 

2014 32539 398 200 198 2155 1781 374 572 

2015 33427 404 206 198 2499 1810 689 887 

2016 34388 420 210 210 2614 1863 751 961 

2017 35320 435 216 219 2629 1917 712 931 

2018 36225 449 222 227 2642 1965 677 904 

2019 37127 462 227 235 2679 2010 669 904 

2020 38118 475 233 242 2804 2055 749 991 

2021 39099 488 240 248 2842 2109 733 981 
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Prognos befolkningsutveckling från 2010 (för 2010 redovisas totala 

antalet)  

Ålder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 407 9 9 9 10 21 38 53 67 80 94 108 

1-2 883 2 36 46 47 66 93 123 154 182 214 244 

3-5 1435 1 21 47 60 110 145 177 212 254 302 351 

6 480 39 0 18 39 25 53 68 77 87 100 115 

7-11 2140 130 256 320 365 449 490 520 592 655 708 783 

12-15 1662 -43 12 48 130 229 325 432 471 530 584 595 

16-18 1416 -22 -108 -126 -148 -124 -97 -44 49 105 173 239 

19 447 20 34 9 5 -36 2 -2 -7 25 46 79 

20-24 1664 105 197 260 284 322 320 342 345 348 390 458 

25-44 7974 45 100 222 282 544 762 998 1190 1400 1665 1876 

45-64 7412 179 359 493 687 911 1206 1456 1732 1981 2214 2486 

65-79 3349 125 272 412 536 622 711 785 870 951 1025 1066 

80-84 429 38 56 80 100 134 159 210 256 292 336 398 

85-89 259 -1 12 12 26 28 54 68 83 98 121 142 

90-w 157 5 5 4 2 12 14 20 21 27 33 46 

Summa 30114 633 1262 1855 2425 3313 4274 5206 6111 7014 8004 8984 

 

1.3 Åldersstruktur 

% fördelning åldrar (prognos 2021) 

Ålder 2010 2021 

0 1,4% 1,3% 

1-2 2,9% 2,9% 

3-5 4,8% 4,6% 

6 1,6% 1,5% 

7-11 7,1% 7,5% 

12-15 5,5% 5,8% 

16-18 4,7% 4,2% 

19 1,5% 1,3% 

20-24 5,5% 5,4% 

25-44 26,5% 25,2% 

45-64 24,6% 25,3% 

65-79 11,1% 11,3% 

80-84 1,4% 2,1% 

85-89 0,9% 1,0% 

90-w 0,5% 0,5% 
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Befolkningspyramid 

(Ålderstruktur 2010 redovisas med grön linje och prognos åldersstruktur 2021 

redovisas med röd linje) 

 

1.3.1 Födda och förskolebarn 

Prognos 

Ålder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 407 416 416 416 417 428 445 460 474 487 501 515 

1-2 883 885 919 929 930 949 976 1006 1037 1065 1097 1127 

3-5 1435 1436 1456 1482 1495 1545 1580 1612 1647 1689 1737 1786 

Summa 2725 2737 2792 2827 2842 2922 3001 3078 3158 3240 3334 3428 

 

Under 2010 föddes 382 personer i kommunen (25 barn födda 2010 föddes utanför 

kommunen men har under 2010 flyttat till kommunen), vilket är 30 fler barn än 2009 

och i nivå med födelsetalen under kommunens babyboom i början på 90-talet. I 

prognosen antas antalet 0-åringar ligga konstant på ca 415 stycken under 2011-2014. 

Därefter väntas en ökning med ungefär 15 barn årligen till prognosens horisontår 

2021. En viktig förklaring till den höga födelsetalen i kommunen är att kommunen 

har en relativt ung befolkning med många kvinnor i barnafödande ålder och att 
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många av de som flyttar in i kommunens nybyggda områden är par i familjebildande 

ålder. I SCBs riksprognos antas antalet födda sjunka en aning under 2010-2014 för att 

sedan öka kraftigt fram till år 2024. (SCB Sveriges framtida befolkning 2009-2060, 

Demografiska rapporter 2009:1) 

Barn i förskoleåldern förväntas öka mellan ca 5 och ca 55 stycken årligen fram till 

2015 då en stabilare årlig ökning förväntas på mellan 60 och 70 barn fram till 2019, 

därefter en ökning på ca 80 barn årligen.  

 

Årsvis förändring enligt prognos (för 2010 redovisas totala antalet) 

Ålder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 407 9 0 0 1 11 17 15 14 13 14 14 

1-2 883 2 34 10 1 19 27 30 31 28 32 30 

3-5 1435 1 20 26 13 50 35 32 35 42 48 49 

Summa 2725 12 55 35 15 80 79 77 80 82 94 94 

 

1.3.2 Skolbarn 

Prognos 

Ålder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

6 480 519 480 498 519 505 533 548 557 567 580 595 

7-11 2140 2270 2396 2460 2505 2589 2630 2660 2732 2795 2848 2923 

12-15 1662 1619 1674 1710 1792 1891 1987 2094 2133 2192 2246 2257 

16-18 1416 1394 1308 1290 1268 1292 1319 1372 1465 1521 1589 1655 

19 447 467 481 456 452 411 449 445 440 472 493 526 

Summa 6145 6269 6339 6415 6536 6689 6918 7118 7327 7547 7756 7956 

 

6-11 åringar beräknas öka med ca 170 personer under 2011 efter det väntas en årlig 

medelökning på ca 75 barn per år mellan 2012 och 2021.  

12-18 åringar förväntas minska med 65 personer under 2011 och med ca 30 personer 

2012 därefter att öka med ca 20 personer 2013, 60 personer 2014 och därefter 100-

160 fram till och med 2020. 
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Årsvis förändring enligt prognos (för 2010 redovisas totala antalet) 

Ålder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

6 480 39 -39 18 21 -14 28 15 9 10 13 15 

7-11 2140 130 126 64 45 84 41 30 72 63 53 75 

12-15 1662 -43 55 36 82 99 96 107 39 59 54 11 

16-18 1416 -22 -86 -18 -22 24 27 53 93 56 68 66 

19 447 20 14 -25 -4 -41 38 -4 -5 32 21 33 

Summa 6145 124 70 76 121 153 229 200 209 220 209 200 

 

Diagram 1.3.2 

 

 

1.3.3 Vuxna 

Prognos 

Ålder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

20-24 1664 1769 1861 1924 1948 1986 1984 2006 2009 2012 2054 2122 

25-44 7974 8019 8074 8196 8256 8518 8736 8972 9164 9374 9639 9850 

45-64 7412 7591 7771 7905 8099 8323 8618 8868 9144 9393 9626 9898 

Summa 17050 17380 17706 18025 18303 18827 19337 19846 20316 20779 21319 21870 
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Befolkningsutvecklingen av gruppen 20-64 beräknas i genomsnitt öka med ca 440 

personer årligen. För perioden 2011-2014 är ökningen i genomsnitt ca 310 personer 

per år och för perioden 2015-2021 ca  510 personer per år. Störst förändring beräknas 

ske i åldersgruppen 45-64 år som ökar med 34% från 2010 till 2021.  

 

Årsvis förändring enligt prognos (för 2010 redovisas totala antalet) 

Ålder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

20-24 1664 105 92 63 24 38 -2 22 3 3 42 68 

25-44 7974 45 55 122 60 262 218 236 192 210 265 211 

45-64 7412 179 180 134 194 224 295 250 276 249 233 272 

Summa 17050 330 326 319 278 524 510 509 470 463 540 551 

 

Diagram 1.3.3 
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1.3.4 Äldre och pensionärer 

Prognos 

Ålder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

65-79 3349 3474 3621 3761 3885 3971 4060 4134 4219 4300 4374 4415 

80-84 429 467 485 509 529 563 588 639 685 721 765 827 

85-89 259 258 271 271 285 287 313 327 342 357 380 401 

90-w 157 162 162 161 159 169 171 177 178 184 190 203 

Summa 4194 4361 4539 4702 4858 4990 5132 5278 5423 5562 5708 5846 

 

Antalet äldre och pensionärer beräknas i genomsnitt öka med ca 150 personer per år. 

Ökningen är något lägre under perioden 2015-2021 än 2011-2014. Störst förändring 

beräknas ske i åldersgruppen 80-84 som ökar med 93% från 2010 till 2021.    

Årsvis förändring enligt prognos (för 2010 redovisas totala antalet) 

Ålder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

65-79 3349 125 147 140 124 86 89 74 85 81 74 41 

80-84 429 38 18 24 20 34 25 51 46 36 44 62 

85-89 259 -1 13 0 14 2 26 14 15 15 23 21 

90-w 157 5 0 -1 -2 10 2 6 1 6 6 13 

Summa 4194 167 178 163 156 132 142 146 145 139 146 138 

 

Diagram 1.3.4 
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2. Kommundelsområden 

Under rubrikerna Vallentuna Västra, Vallentuna Nordöstra, Vallentuna Sydöstra, 

Markim-Orkesta-Frösunda, Vada-Angarn-Össebygarn och Kårsta framgår prognosen 

för respektive kommundelsområde.  
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2.1 Vallentuna Västra 

Ålder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 103 105 105 104 101 99 100 101 102 102 101 101 

1-2 225 230 221 222 212 206 201 203 201 199 198 197 

3-5 344 337 359 348 359 336 326 310 302 293 288 284 

6 111 112 109 127 106 129 114 117 104 103 95 94 

7-11 511 532 540 562 575 567 583 587 593 568 563 526 

12-15 430 408 413 411 418 433 436 456 451 464 455 472 

16-18 348 349 346 334 325 311 327 312 327 329 345 340 

19 109 124 124 119 127 121 106 122 111 121 106 124 

20-24 504 545 581 605 606 630 648 632 640 647 646 626 

25-44 2195 2158 2171 2196 2186 2183 2175 2208 2207 2191 2175 2175 

45-64 1947 1994 2045 2075 2087 2102 2142 2172 2196 2207 2254 2269 

65-79 1196 1216 1239 1288 1315 1333 1344 1350 1365 1380 1373 1366 

80-84 211 221 233 232 234 250 245 250 268 277 289 306 

85-89 142 137 139 142 147 135 143 152 150 152 163 159 

90-w 99 100 93 90 85 85 83 79 80 82 76 84 

Summa 8475 8568 8719 8856 8883 8920 8973 9053 9098 9114 9129 9124 

2.2 Vallentuna Nordöstra 

Ålder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 75 71 73 76 78 84 91 97 101 112 119 127 

1-2 132 141 164 165 171 181 194 204 214 237 257 276 

3-5 234 222 223 249 254 285 292 306 321 352 384 417 

6 76 100 70 77 90 73 102 97 103 111 120 130 

7-11 403 408 438 430 427 436 436 437 464 503 532 586 

12-15 328 318 327 330 341 357 366 385 379 379 401 385 

16-18 304 300 264 263 253 267 262 278 281 301 301 329 

19 98 96 111 97 96 82 101 89 96 93 105 101 

20-24 329 370 388 411 420 446 446 461 444 439 434 457 

25-44 1283 1310 1350 1399 1464 1567 1679 1773 1844 1995 2148 2274 

45-64 1269 1312 1347 1396 1460 1546 1646 1719 1780 1848 1909 1988 

65-79 489 521 558 582 616 649 710 766 807 858 905 944 

80-84 49 60 64 71 80 92 99 115 126 132 145 170 

85-89 32 27 29 29 30 38 45 48 55 61 68 71 

90-w 21 21 23 20 21 22 20 25 23 25 28 28 

Summa 5122 5275 5430 5594 5801 6125 6487 6800 7036 7445 7858 8284 
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2.3 Vallentuna Sydöstra 

Ålder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 167 174 170 166 166 169 173 175 179 179 184 189 

1-2 363 367 388 388 389 398 407 412 420 421 429 439 

3-5 598 621 618 624 630 668 689 706 717 722 731 744 

6 197 210 209 213 226 211 231 240 250 250 256 259 

7-11 812 901 976 1018 1053 1104 1126 1154 1188 1219 1245 1293 

12-15 515 513 550 609 669 746 816 866 902 932 969 980 

16-18 419 423 398 385 391 416 451 491 559 612 652 682 

19 129 132 134 132 136 115 123 148 139 156 185 207 

20-24 476 466 463 453 454 467 459 476 506 520 543 608 

25-44 2847 2919 2940 2956 2972 3064 3122 3144 3197 3211 3313 3365 

45-64 2198 2270 2318 2377 2462 2560 2695 2824 2978 3130 3245 3399 

65-79 977 1008 1043 1073 1096 1111 1090 1067 1067 1058 1061 1052 

80-84 94 99 102 107 112 114 135 154 168 180 188 200 

85-89 32 43 50 51 53 59 61 63 65 69 72 91 

90-w 18 17 19 20 21 26 30 34 34 34 39 41 

Summa 9842 10163 10378 10572 10831 11227 11609 11957 12370 12693 13114 13549 

 

2.4 Markim-Orkesta-Frösunda 

Ålder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 20 21 24 26 28 28 28 28 31 31 31 30 

1-2 52 49 52 58 63 64 63 62 67 69 69 67 

3-5 72 76 86 97 101 102 104 104 107 109 110 109 

6 27 28 28 26 35 37 34 35 37 37 37 36 

7-11 129 135 140 139 143 159 167 169 176 186 186 184 

12-15 129 126 127 132 126 124 122 118 124 132 138 142 

16-18 121 105 102 99 109 102 100 98 103 92 87 90 

19 47 42 37 40 28 34 36 38 26 35 37 29 

20-24 120 138 155 167 173 152 142 138 145 133 143 142 

25-44 475 481 498 543 565 592 604 608 636 661 658 649 

45-64 680 693 716 712 724 727 722 714 721 716 707 719 

65-79 194 202 221 233 256 267 282 298 307 321 338 341 

80-84 30 35 33 37 31 35 36 37 39 44 47 46 

85-89 18 17 21 23 24 21 26 25 27 23 25 27 

90-w 7 8 8 8 11 13 12 14 15 18 17 19 

Summa 2121 2157 2246 2339 2416 2455 2480 2485 2562 2609 2631 2631 
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2.5 Vada-Angarn-Össeby Garn 

Ålder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 25 30 29 29 29 32 36 41 43 46 48 50 

1-2 79 64 60 63 62 66 75 88 95 100 105 111 

3-5 131 131 123 111 100 100 113 128 140 152 163 173 

6 54 45 46 41 45 38 33 41 43 47 51 55 

7-11 204 211 211 225 219 233 224 222 221 224 225 237 

12-15 180 181 185 162 173 162 176 195 199 209 205 205 

16-18 159 153 140 145 132 140 134 137 137 131 155 155 

19 44 52 54 48 47 43 56 35 53 49 36 52 

20-24 149 165 185 198 201 205 207 210 193 199 208 199 

25-44 830 809 776 768 743 768 803 874 914 948 991 1030 

45-64 914 913 935 939 957 977 996 1022 1039 1065 1081 1102 

65-79 378 410 430 443 456 455 471 481 497 501 507 516 

80-84 34 39 42 46 52 54 54 61 65 71 75 83 

85-89 24 23 22 19 22 26 29 30 33 36 37 37 

90-w 8 11 14 16 14 16 18 18 18 18 22 24 

Summa 3213 3238 3251 3253 3252 3314 3426 3583 3690 3795 3910 4028 

 

2.6 Kårsta 

Ålder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 17 16 16 15 15 16 17 18 18 18 18 18 

1-2 32 34 34 33 33 34 36 38 39 38 38 37 

3-5 56 48 47 51 52 54 56 58 60 60 59 58 

6 15 24 18 14 17 17 19 19 20 20 20 20 

7-11 81 82 91 87 88 89 93 90 91 96 97 98 

12-15 80 73 71 66 66 70 71 73 79 76 77 72 

16-18 65 63 58 65 58 55 45 56 56 56 49 58 

19 20 21 21 21 19 16 28 13 15 19 24 13 

20-24 86 86 88 90 93 85 81 89 81 73 80 90 

25-44 344 343 339 334 327 345 353 364 365 368 355 357 

45-64 404 410 411 406 409 412 416 417 429 428 429 421 

65-79 115 117 130 142 145 156 162 172 177 181 190 194 

80-84 11 12 12 16 20 20 20 21 18 17 21 23 

85-89 11 10 10 7 9 8 9 9 12 15 15 15 

90-w 4 6 5 8 6 7 7 7 7 7 7 8 

Summa 1341 1346 1352 1355 1356 1385 1413 1443 1468 1472 1477 1482 
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Metod och antaganden 

Prognosen visar befolkningsutvecklingen mellan 2011-2021 och utgår från 

befolkningen i kommunen den 31 december 2010. 

Med kommunens befolkning den 31 december 2010 som bas görs en framskrivning 

ett år i taget fram till 2021. Exempelvis:  

Folkmängd den 31/12 2010 

+ födda under 2011 

- döda under 2011 

- utflyttade under 2011 

+ inflyttade under 2011 

= folkmängden 31/12 2011 

För att kunna göra framskrivningen behöver antaganden om födslar, dödlighet, in- 

och utflyttning göras.  

Till delområdesprognosen har områdesantaganden gjorts baserat på respektive 

områdes förutsättningar. Totalprognosen har efter beräkning av 

delområdesprognosen tjänat som ram för delområdesprognosen genom att en 

avstämning har gjorts så att det totala antalet personer och antalet personer i skilda 

åldersklasser i delområdesprognosen stämmer överens med totalprognosen. 

Korrektionskvoterna har bedömts som acceptabla.  

 

3. In- och utflyttning 

Antalet inflyttare har i prognosen antagits utifrån ett medelvärde av de sju senaste 

årens inflyttning (i delområdesprognosen har ett medelvärde från åren 2006-2008 

använts). Under perioden 2004-2010 flyttade 1927 personer till kommunen i 

genomsnitt per år. Under samma period fanns det i genomsnitt 179  inflyttningsklara 

bostäder per år i kommunen. För varje prognosår har antalet inflyttare justerats 

beroende på prognostiserat antal inflyttningsklara lägenheter enligt 

Bostadsbyggnadsprognosen för 2011-2020 (BBP11A). BBP11A redovisar omfattningen 

av byggprojekt områdesvis för perioden 2011-2020 samt utfallet för 2010. I 

befolkningsprognosen antas inflyttning generellt sätt ske 1 år efter byggstart. Det är 
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inte ovanligt att byggprojekten försenas eller tidigareläggs och detta kan påverka 

resultatet. 

Hänsyn har även tagits till den antagna fördelningen av flerbostadshus, småhus i 

grupp och småhus med större tomter. En inflyttningsklar lägenhet i flerbostadshus 

antas ge 1,47-1,68 (beroende på läge inom kommunen) nya invånare. Ett 

inflyttningsklart småhus i grupp antas ge 3 nya invånare medan ett småhus med 

större tomt antas ge 2,8-3 (beroende på läge i kommunen) nya invånare.  

Antalet personer som antas flytta från kommunen har beräknats genom att 

utflyttarrisker appliceras på befolkningen, risker som ser olika ut beroende på ålder 

och kön. I prognosen har medelvärden använts för kommunen under åren 2008-2010 

för att minska tillfälligheter och slumpvariationer. 

4. Födsel och död 

Antalet födda har beräknas genom att åldersspecifika fruktsamhetstal har 

multipliceras med antalet kvinnor i motsvarande åldrar. I prognosen har 

medelvärden använts för kommunen under åren 2008-2010 för att minska 

tillfälligheter och slumpvariationer. Hänsyn har även tagits till områdens ålder och 

bebyggelsekaraktär.  

Den summerade fruktsamheten (genomsnittligt antal födda barn per kvinnoliv) i 

kommunen var 2,07 år 2009. Motsvarande siffra för riket och länet var 1,94 år 2009. 

En förklaring till den höga fruktsamheten i kommunen är att kommunen har en 

relativt ung befolkning med många kvinnor i barnafödande ålder. Fruktsamheten i 

kommunen har i stort följt utvecklingen i riket och antas göra så även under perioden 

2011-2021.  

Medellivslängden för boende i kommunen är något högre än rikssnittet och 

dödligheten i kommunen är sammantaget lägre än för riket. I prognosen har 

dödsriskerna för män beräknats till 101 % och för kvinnor 96 % av riksvärdena (100 % 

= riket). Antalet avlidna har i prognosen beräknas genom att ålders- och 

könsspecifika dödsrisker appliceras på befolkningen. I prognosen har medelvärden 

använts för kommunen under åren 2008-2010 för att minska tillfälligheter och 

slumpvariationer. 

I prognosen antas dödsrisker och fruktsamheten utvecklas över tid på samma sätt 

som antagits för riket enligt SCB:s riksprognos.  
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Inledning 

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2003-04-14 ligger ansvaret för den strategiska 

lokalplaneringen ligger på kommunens ledningsgrupp. Till sitt förfogande har den en 

arbetsgrupp, lokalstyrgruppen, i vilken samtliga förvaltningar är representerade.  

Lokalstyrgruppens huvudsakliga arbetsuppgift, är på uppdrag av kommunens 
ledningsgrupp, att utarbeta en lokalresursplan. Denna plan ska behandlas av 
kommunfullmäktige i samband med Kommunplanen. 
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1.  Förutsättningar för strategisk 
lokalförsörjning  

Vallentuna är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service kommer 

att öka och förändras innehållsmässigt den närmaste tioårsperioden. 

De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar 

det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att 

minimera risken att stå utan nödvändiga lokaler när de behövs. Därför är det 

angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens utbud av lokaler. Det förutsätter 

kontinuerlig strategisk lokalresursplanering. 

Lokalresursplaneringen kan innebära investeringar av skiftande storlek. 

Investeringsbehovet i verksamhetslokaler blir således en viktig del i kommunens 

budget- och planarbete. Dels i form av investeringsutgifter och därmed finansierings- 

och likviditetsfrågor, dels i form av tillkommande drifts- och räntekostnader.  

Enligt kommunens författningssamling ska den nämnd som äskar investeringsanslag 

även redovisa förslag till finansiering av ökade driftkostnader som följd av 

investeringen.  

Investeringar får endast utföras under förutsättning att den verksamhetsdrivande 

nämnden kan rymma driftkostnaderna, inklusive kapital- och lokalkostnader, inom 

sin driftbudget. 

2.  Policy för lokalanvändningen 

Direktiven för lokalanvändningen i Vallentuna kommun, fastställda av 

kommunfullmäktige 1998-09-14, sammanfattas nedan.  

2.1 Övergripande 

Kommunen ska ha en övergripande lokalresursplan som samordnas med kommunens 

planerade verksamhet. Tuna Fastigheter (TuFa) ansvarar för anskaffning och 

förvaltning av kommunens egna och förhyrda lokaler. All kommunal verksamhet ska i 

första hand utnyttja kommunens egna lokaler. TuFa beräknar fysiska och ekonomiska 

konsekvenser av verksamheternas lokalbehov. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Nyinvestering i lokaler 

Investeringar i nya lokaler ska endast göras om verksamheten har ett långsiktigt 

lokalbehov som, efter en behovsutredning, visar sig inte kunna lösas inom befintligt 

fastighetsbestånd.  

Vid varje investering i ny-, om- eller tillbyggnad ska i beslutsunderlaget redovisas 

framtida förändring av lokalkostnaden samt effekterna på verksamheten. 

2.3 Effektivhet och flexibilitet 

Lokaleffektivitet och flexibilitet ska prioriteras vid ny-, om- och tillbyggnader. För att 

underlätta vid förändrad verksamhet ska flexibilitet vad gäller stomme samt 

försörjningssystem eftersträvas. 

Lokaler ska så långt det är möjligt samnyttjas av flera verksamheter. Vid en 

bedömning av lokalers samnyttjande ska även möjliga samordningslösningar med 

andra fastighetsaktörer vägas in. 

Vid tillfälliga lokalbehov ska dessa, i första hand, tillgodoses inom befintligt 

fastighetsbestånd, i andra hand genom extern förhyrning. 

2.4 Tecknade av avtal och avveckling av lokaler 

TuFa tecknar avtal för kommunens räkning. 

Hyresavtal för inhyrning av lokaler hos extern fastighetsägare ska behandlas av 

lokalstyrgruppen för att få ett koncernperspektiv.  

Avtal får inte tecknas för längre tid än tio år utan att ha godkänts av 

kommunstyrelsen. Vid tecknande av hyresavtal med extern verksamhet ska respektive 

berörd nämnds synpunkter beaktas. 

Lokaler ska avvecklas om det, efter analys av verksamheternas långsiktiga behov, 

visar sig att de inte behövs. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Lokalutnyttjande, bestånd samt kostnader  

År 2011 nyttjar kommunens verksamheter lokaler på drygt 130 000 kvadratmeter. 

Fyra femtedelar av lokalerna äger kommunen själv resten hyrs externt. Se tabell 1.  

Tabell 1 Kommunens verksamhetslokaler tusental kvadratmeter 

Typ Area m2 

Ägd 103,0 

Hyrd 27,0 

Brf 0,2 

TOTALT 130,2 

 

Fördelning av lokalanvändandet per förvaltning redovisas i figur 1. Barn- och 

utbildningsförvaltning förfogar över den största lokalytan (64 procent). Samtidigt är 

det inom denna förvaltning som lokalbehovet varierar mest över tid på grund av 

förändring i befolkningen. Övriga verksamheter har en mer statisk karaktär.   

 

Figur 1 Lokalanvändandet per förvaltning 2011 tusental kvadratmeter 
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Den totala hyran uppgår 126,5 miljoner kronor. Med en total nettokostnad för 

Vallentuna kommun på 1 313 miljoner kronor utgör lokalkostnaderna knappt 10 

procent. Se tabell 2.  

För de lokaler som kommunen själv äger består hyran av: 

- Kapitalkostnad 

- Pålägg för drift/förvaltning 

- Kapitalkostnaden beräknas enligt nominell annuitetsmetod i vilken 

räntesatsen preliminärt är beslutad till 4 procent (2011).  

- För de lokaler som kommunen hyr eller äger via bostadsrättsförening består 

hyran av 

- Extern hyreskostnad 

- Pålägg för drift/förvaltning 

- Pålägg för administrativa kostnader hos TuFa 

- Kapitalkostnader för förbättringar/renoveringar 

 

Tabell 2 Kommunens lokalkostnader 2011, tkr 

 

 

  

Typ Ägd Hyrd Brf Totalt 

Kapitalkostnad 43 925   43 925 

Extern hyres-

kostnad 
… 23 920 160 24 080 

Pålägg 

drift/förvaltning 
53 964 3 686 39 57 689 

Pålägg adm. 

Kostnader 
 828 6 834 

SUMMA 97 889 28 434 205 126 528 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Verksamhetens framtida lokalbehov 

Befolkningsutvecklingen och befolkningssammansättningen har stor betydelse för 

planering av den kommunala verksamheten bl.a. lokalisering och dimensionering av 

investeringar som skolor, barnomsorg, äldreomsorg och fritidsanläggningar.  

Utmaning för den strategiska lokalplaneringen är att matcha den framtida 

demografiska situationen, både åldersmässigt och geografiskt, med ändamålsenliga 

lokaler. Detta måste ske med kommunnyttan i fokus och så långt som möjligt inom 

ramen för befintliga resurser.  

 

Tabell 3 Befolkningsförändring 2012-2020, antal individer, BFP11A 

Ålder 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
0 0 0 1 11 17 15 14 13 14 
1-2 34 10 1 19 27 30 31 28 32 
3-5 20 26 13 50 35 32 35 42 48 
6 -39 18 21 -14 28 15 9 10 13 
7-11 126 64 45 84 41 30 72 63 53 
12-15 55 36 82 99 96 107 39 59 54 
16-18 -86 -18 -22 24 27 53 93 56 68 
19 14 -25 -4 -41 38 -4 -5 32 21 
20-24 92 63 24 38 -2 22 3 3 42 
25-44 55 122 60 262 218 236 192 210 265 
45-64 180 134 194 224 295 250 276 249 233 
65-79 147 140 124 86 89 74 85 81 74 
80-84 18 24 20 34 25 51 46 36 44 
85-89 13 0 14 2 26 14 15 15 23 
90-w 0 -1 -2 10 2 6 1 6 6 

Summa 629 593 571 888 962 931 906 903 990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Demografin per nämnd 

 

 

Enligt befolkningsprognos 11A ökar kommunens befolkning med ca 9 000 invånare 

(ca 30%) mellan 2011-2021. Förändringen är olika i olika åldersgrupper. Omsätter vi 

befolkningsförändringen till behovet av kommunal service kan vi konstatera att det 

totala demografiska trycket är 24,8 procent. Olika verksamheter möter olika 

utveckling. Trycket fördelat per verksamhet redovisas i figur 2. 

 

Figur 3 Demografisk utveckling totalt 
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5.  För och grundskolelokaler 

 

5.1 Förskolan 

Antalet barn i åldern 1-5 år ökar totalt med cirka 460 barn under prognosperioden 

2012-2020. Behovet av förskoleplatser är beroende av familjepolitiska åtgärder som 

kan förändra efterfrågan, vilket hastigt kan förändra förutsättningarna för 

lokalplaneringen.  

Behovet av förskoleplatser är stort i södra Vallentuna och i nordöstra Vallentuna. 

I södra Vallentuna är det mycket stor skillnad på barnantalet på förskolan på 

vårterminen och på höstterminen vilket beror på att det är stora barnkullar. På 

höstterminen när de barn som fyller 6 år under året går över till förskoleklass finns 

det gott om platser på förskolorna ett tag. Under hösten fylls det på och till 

vårterminen är det stor brist på platser. Variationen mellan höst- och vårtermin är ca 

270 barn i kommunen. 

I nordöstra Vallentuna ser vi en stor brist på platser de närmsta åren fram till dess att 

förskolan Karlavägen och Hagaskolan byggs.  Därefter kommer det att finnas gott om 

förskoleplatser i några år tills det i slutet av prognosperioden återigen råder brist på 

platser.  

I västra Vallentuna sjunker efterfrågan och i slutet på prognosperioden finns det ett 

överskott på ca 80 platser. Där kan det bli aktuellt att ta fram en strategi för 

avveckling. Även i Karby/Brottby sjunker efterfrågan fram till år 2017 för att sedan 

öka när utbyggnaden av Karby/Brottby kommit igång . 

I Lindholmen ökar efterfrågan under prognosperioden och ett underskott på ca 30 

platser bildas i slutet av prognosperioden.  

I Översiktsplan 2010-2030 anges det som målsättning att förskolor ska byggas nära 

bostäder och i pendlingsriktning. Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar utifrån 

den långsiktiga målsättningen att förskoleplatser huvudsakligen ska finnas inom 

respektive kommundel. Under tillfälliga toppar i efterfrågan bedömer förvaltningen 

det dock som rimligt att även hänvisa förskolebarn till intilliggande kommundel.  

5.2 Aktuella investeringsprojekt förskola, 

färdigställande år: 

 2011/2012 Nybyggnation av förskola i Lindholmen med plats för 60 barn. 

 2012/2013 nybyggnation av förskola på Karlavägen i nordöstra Vallentuna 

med plats för 100 barn. 

 2012/2013 Nybyggnation av förskolan Kragstadungen i södra Vallentuna med 

plats för 60-80 barn.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 Nybyggnation av förskolan Åbygläntan med plats för 100 barn. 

 2015 Nybyggnation av förskola i Åby ängar i nordöstra Vallentuna. 

 2015 Nybyggnation av Hagaskolan med tillhörande förskola med plats för 

cirka 80 barn.  

 

5.3 Grundskola 

I Översiktsplan 2010-2030 framhålls det att nya skolor ska ligga nära kollektivtrafik 

för att kunna ta emot elever från annat håll än närområdet.  

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn i grundskoleåldern 6-15 år att öka 

med cirka 1120 barn under prognosperioden 2012-2020. Kommunens behov av 

skollokaler ökar därför kraftigt under prognosperioden. Störst brist på skollokaler är 

det i södra och i nordöstra Vallentuna. Det finns behov av nya skolor i båda dessa 

områden. I ett långt perspektiv kan det behövas ytterligare en skola i sydöstra 

Vallentuna när utbyggnaden av Kristinebergsområdet är klar.  

Ormstaskolan kommer att byggas om till en F-9 skola. Lokalera är gamla och slitna 

och skolan har idag 2 paviljonger på skoltomten.  

5.4 Aktuella investeringsprojekt grundskola, 

färdigställande år: 

 2011 Anpassning av Ormstaskolans skolkök efter nya regler om skolkök. 

 2012 Om- och tillbyggnad av Lovisedalsskolan för ytterligare ca 150 elever 

och en sporthall.  

 2015 Nybyggnation av Hagaskolan för 500 elever i nordöstra Vallentuna. 

 2014 Om- och tillbyggnad av Ormstaskolan för anpassning till F-9 skola.  

 

6.  Gymnasieskolan 

Gymnasieskolans behov av elevplatser styrs i hög grad av elevernas val av program 

och skola och är svårt att prognostisera. Vallentuna kommun har på senare år tappat i 

elevantal. På grund av detta samt minskande elevkullar de närmaste åren har 

gymnasiet nu möjlighet att släppa en del lokaler till Vallentuna friskola under de år 

elevantalet på gymnasiet är lågt. Hur efterfrågan ser ut i framtiden beror också till 

stor del av utvecklingen i de kommuner där Vallentunas ungdomar går på gymnasiet.  

Befolkningen i åldern 16-19 år sjunker enligt befolkningsprognosen med ca 160 

personer fram till 2015, därefter börjar befolkningen öka igen. Mellan 2015 till 

prognosens sista år 2020 ökar 16-19 åringarna med cirka 380 personer. Det 



 

 

 

 

 

 

 

 

motsvarar en ökning i befolkningsunderlaget med cirka 220 personer jämfört med 

idag. När befolkningsunderlaget ökar kommer lokalerna som Vallentuna friskola 

disponerar att återgå till gymnasiet.  

Aktuella investeringsprojekt gymnasiet, färdigställande år: 

 2011 Ombyggnad av delar av plan 0 för anpassning till friskolan. 

 2011 Utemiljö för friskolan. 

 2011 Ombyggnad av plan 3 för fler studieplatser. 

 Renovering av matsalen. 

 Anpassning av lokaler på plan 0 (traversen) för fritidsgård. 

 Fortsättning på ombyggnad av plan 3 för fler studieplatser och fler toaletter. 

 

7.  Fritidsanläggningar 

7.1 Idrottshallar 

Efterfrågan på större idrottshallar är stor från framförallt föreningar och andra 

fritidsverksamheter men också från fristående skolor. 

I samband med framtida planering och nybyggnation av skollokaler och/eller 

etablering av friskolor måste behovet beaktas även utifrån fritidsverksamhetens 

behov. 

Det är angeläget att denna efterfrågan bevakas i samband med kommande 

planeringar, då efterfrågan är stor, speciellt i de södra delarna av Vallentuna 

7.2 Vallentuna IP, Össeby IP, utomhusplaner 
samt spårsystem 

I och med om och tillbyggnaden av Vallentuna IP så är idrottsplatsområdet nu i det 

närmaste fullt utbyggt. Ombyggnationen har inneburit ett ökat behov av 

omklädnadsmöjligheter, därav planeras en ny omklädnadspaviljong att färdigställas 

under 2012. 

Efter den genomförda utbyggnaden av IP området finns det inte mer markutrymme 

för vidare expansion . Tomtmark bör därför reserveras för en ny idrottspalts 

innehållande fotbollsplaner, motionsspår, omklädnads/servicebyggnader mm. 

Tomtmarken som föreslagits av fritidsnämnden är intill Täbys kommungräns, dvs 

den mark som kommunen löst in av Stockholms stad med beteckning Bällsta 2:215. 

Behovet av fotbollsplaner är stort varför ytterligare en konstgräsplan bör etableras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Närområdesgårdar 

Fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att konsekvensbeskriva en avveckling av Nova 

och i stället skapa förutsättningar för att etablera ett antal mindre närområdesgårdar i 

centralorten. 

Ett första steg att genomföra närområdesverksamhet för tonåringar har föreslagits att 

den skall etableras i Tellusbyggnaden, närmare bestämt i Traversenlokalerna. 

Vid planeringen av skolinvesteringsprojekt i de södra delarna av Vallentuna bör 

lokaler inplaneras för framtida närområdes verksamhet för tonårsungdomar. 

7.4 Aktuella investeringsprojekt 

fritidsanläggningar 

 2013 Närområdesverksamhet Traversen 

 2014 Närområdesverksamhet södra Vallentuna 

 2018 Idrottsplats södra Vallentuna 

 

 

8.  Vårdbostäder 

8.1 Äldreomsorg 

Socialnämnden (SN) har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en 

grundläggande genomgång av boende behov för SN målgrupper. Denna beräknas 

starta under hösten 2011 för att vara klar att presenteras i början av 2012. 

Tomtmark för framtida vårdbostäder bör reserveras på lämplig plats exempelvis i 

södra Vallentuna. Ett nytt äldreboende bör stå klart under planperioden.  

Under planperioden kommer kommunen att ta över ansvaret för hemsjukvården. 

Detta kommer att innebära behov av verksamhetslokaler. Omfattning och tidpunkt 

går i dag inte att ange. 

8.2 Trygghetsboende med 24 lägenheter.  

Den som känner sig orolig, otrygg och/eller socialt isolerad i sitt nuvarande, ordinära 

boende ska kunna söka sig till en sådan bostad. I trygghetsbostaden ska den äldre ha 

tillgång till en gemensamhetslokal, trygghetslarm och personal med uppgift att 

initiera gemensamma aktiviteter med övriga hyresgäster. Det ska också finnas 

möjlighet att äta tillsammans.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Denna typ av boendeform kräver inget biståndsbeslut utan uthyrning kommer att ske 

på kommersiella grunder inom ramen för kommunens bolag Össebyhus. 

8.3 Boende för funktionshindrade med stöd av 
LSS 

Vallentuna kommun har fått ökad möjlighet att få tillgång till gruppbostadsplatser 

enligt LSS inom befintliga privata enheter i kommunen. Det är en följd av det statliga 

utjämningssystem som finns sedan 2006. Under kommande planperiod bedöms 

befintliga kommunala och privata enheter inom ramen för naturlig omsättning kunna 

täcka platsbehov i gruppbostad och daglig verksamhet.   

Det uppkommer dock successivt behov av några ytterligare bostäder insprängda i det 

vanliga bostadsbeståndet i centrala Vallentuna som kan anvisas med 

andrahandskontrakt. De skall tillgodose dem som har behov av och beviljas servi-

cebostad med stöd av LSS. Det finns gemensamhetslokal och personalgrupp i 

centrum dit ytterligare några servicelägenheter kan knytas vid behov. 

8.4 Boende för ensamkommande flyktingbarn 

Vallentuna kommun har behov av att skapa boende för ensamkommande flyktingbarn 

som är asylsökande eller har permanent uppehållstillstånd (PUT). 

Vallentuna har i dag ett avtal med Migrationsverket om att bereda 6 platser för 

ensamkommande flyktingbarn, 3 platser för asylsökande och 3 platser för PUT. 

Det avtal som Vallentuna undertecknat gäller tills vidare och innebär inte 6 barn/år 

utan betyder att Vallentuna kommun hela tiden ska förfoga över 6 boendeplatser, 

varav 3 för barn som söker asyl och 3 för barn som erhållit PUT. Då asylprövning 

enligt Migrationsverket för närvarande tar c:a 3-4 månader kan det bli en 

genomströmning på asylplatserna med c:a 12 barn/år.  

För de barn eller unga vuxna som erhållit PUT har kommunen ett fortsatt ansvar 

enligt Socialtjänstlagen.  

I dag har Vallentuna kommun ansvar för 12 ensamkommande flyktingbarn som är 

placerade i boende utanför kommunen. 

Behov finns att skapa ett boende i kommunen för målgruppen och bedömningen från 

socialförvaltningen är att det behövs ca 8-10 platser. 

8.5 Öppenvård inom socialtjänsten 

Behov finns av utökade lokaler för kommunens öppenvård under planperioden.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Kulturlokaler 

Sedan våren 2011 ligger huvudmannaskapet för Vallentuna teater under Kultur. 

Lokalerna kommer att rustas upp under 2011/2012 för bättre funktion och effektivare 

användning .  

Byggandet av Vallentuna Kulturhus och Bibliotek pågår och kommer att vara 

färdigställt hösten 2012. Invigningsdatum planeras till 13 oktober. 

9.1 Aktuella investeringsprojekt kulturlokaler 

 2011/2012 upprustning Vallentuna Teater 

 2012 Vallentuna Kulturhus Bibliotek 

 

10.  Förvaltningslokaler 

Lokaler för förvaltningskontor har inte en lika stor följsamhet till 

demografiförändringar som verksamheternas lokalbehov och växer därmed inte i 

samma takt som övriga lokaler. 

Kulturförvaltningen flyttar under 2012 ur sina lokaler till Vallentuna Kulturhus och 

Bibliotek och detta påverkar även andra förvaltningskontor. Bl.a. socialförvaltning 

och fritidsförvaltning. 

Inom arbetet med ”Vallentuna 2015” initieras under året ett projekt med syfte att 

lokaleffektivisera kommunens förvaltningskontor.  
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Exploateringsplan 2012-2014 

1 Förutsättningar 

1.1 Allmänt 
Exploateringsplanen omfattar detta dokument samt kalkyler för 
bostadsexploateringen och arbetsplatsexploateringen. Förslag till Kommunplan 2012-
2014 och Bostadsbyggnadsprognosen 11A ligger till grund för exploateringsplanen. 
Beslut om kommunplanen förväntas bli taget i kommunfullmäktige under hösten 
2011.  
 
Den planerade utbyggnadstakten är hög under perioden, 250-400 lgh/år. 
Utvecklingen i centrala Vallentuna med ny bostadsbebyggelse (ca 100 lgh/år) pågår 
under perioden. 
 

Inkomster och utgifter för varje projekt i exploateringsplanen ger en grov uppfattning 

om exploateringsverksamhetens ekonomiska utfall. Kostnadsuppgifter som finns 

redovisade i detta dokument är relaterade till kostnadsläget i augusti 2011. 
 
Infrastrukturanläggningar finansieras antingen av exploatörer genom tecknande av 
exploateringsavtal, via enskilda fastighetsägare eller av kommunen.  
 
Investeringar i lokaler för undervisning, förskola och vård finansieras genom avtal 
med respektive huvudman. 

1.2 Vägar, kollektivtrafik 
Utbyggnad av det statliga vägnätet krävs för en fortsatt tillväxt i kommunen. En 
kommande uträtning av Väsbyvägen och pågående ombyggnad av Vallentuna 
trafikplats  är exempel på projekt som staten genom Trafikverket är ansvarig för. För 
Vallentuna trafikplats kommer kommunen att behöva tillskjuta investeringsmedel för 
delfinansiering av utbyggnad och omläggning av ingående lokala vägar och GC-stråk. 
 
Kommunens väginvesteringar för att klara den planerade utbyggnaden av bostäder 
och arbetsplatser på både lång och kort sikt beräknas kunna finansieras inom 
exploateringsverksamheten. 

1.3 Vatten- och avloppsförsörjning 
Från den 1 april 2004 sköts den kommunala VA-verksamheten i Vallentuna kommun 
av Roslagsvatten AB. Anläggningarna ägs av Vallentunavatten AB som är ett 
dotterbolag till Roslagsvatten AB. Beslut om investeringar och avgifter hanteras av 
Vallentunavattens styrelse och av kommunfullmäktige i Vallentuna.  
 
Vallentuna förses med dricksvatten från kommunalförbundet Norrvattens vattenverk 
Görvälnverket i Järfälla kommun. Kommunen är medlem i kommunalförbundet 
Käppalaförbundet för rening av spillvatten från Vallentuna och Orkesta församlingar. 
Lokala reningsverk finns idag i Frösunda, Ekskogen och Kårsta. Reningsverken i 
Kårsta och Ekskogen är i gott skick. För att lösa vattenförsörjningen i Kårsta lades i 
början av 90-talet en dricksvattenledning utmed Roslagsbanan. Samtidigt lades en 
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tryckspilledning på samma sträcka som möjliggör att lägga ned de lokala 
reningsverken när detta är ekonomiskt och miljömässigt motiverat. 
 
Spillvatten från Karby/Brottby renas i Roslagsvattens reningsverk Margretelunds-
verket. Vatten- och avloppsledningar är förlagda i Garnsviken. 
 
Norrvatten har påbörjat planeringen för en ny vattenledning till Norrtälje som 
kommer att gå från Vallentuna centrum via Karby-Brottby. Ledningen beräknas vara i 
drift tidigast 2015. Denna nya ledning innebär nya möjligheter för VA-försörjning av 
Karby-Brottbyområdet eftersom kapaciteten i nuvarande ledning till Margaretelund 
är begränsad. 

1.4 Omvandlingsområden 
I kommunen finns ett antal fritidshusområden som stegvis omvandlas till områden 
för permanentboende. I och med detta ställs andra krav på vägar, VA 
och byggrätt etc. Tätortsnära områden såsom Skoga, Tingvalla, Upprätta-Lingsberg, 
Haga 3 och Nyborg detaljplaneras och byggs ut avseende vägar och VA. 
 
Under planeringsperioden planeras kommunala vägar och/ellerVA-nät att anläggas i 
Skoga, Upprätta-Lingsberg, Haga 3 och Tingvalla. 

1.5 Arbetsplatsområden 

 
För etablering av industri-, kontors- och handelsarbetsplatser efterfrågas lägen med 
goda kommunikationer. För handel krävs dessutom bra skyltlägen. I första hand bör 
markområden kring Vallentuna tätort och utmed Arningevägen beredas för 
etableringar. På sikt kan nya etableringar längs Väsbyvägen mot E4-stråket och längs 
E18 tillgodose behovet av nya arbetsområden. En översyn av framtida 
arbetsplatsområden har gjorts vid översiktsplanearbetet. 
 
Mark som är detaljplanelagd för nya verksamheter finns endast i mycket begränsad 
omfattning kvar i Fågelsången. 
 
Kommunens kostnader för att bygga ut infrastruktur i områdena har finansierats via 
markförsäljning.  
 
Vid Roslagsstoppet, i Okvista och i Bällstaberg finns viss privatägd planlagd mark för 
ytterligare etableringar. 
 
Kommunen har förvärvat mark av Stockholms stad i anslutning till 
arbetsplatsområdena Karby och Okvista. Planläggning av Karby 2 och Okvista 5 för ny 
arbetsplatsetablering avses påbörjas under planeringsperioden. 
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2 Exploateringsområden 

2.1 Allmänt om planeringsperioden 
Enligt kommunstyrelsens förslag till kommunplan 2012-2014 ska planeringen för 
bostadsbyggande vara fortsatt hög under perioden.  
 
Bostadsbyggandet kommer bl.a. att ske i de centrala delarna av Vallentuna, Nyby, 
Gustavslund, Bällstaberg, Uthamra strand, Tegelbruket, Skoga, Påtåker och i Kulla i 
Lindholmen. De flesta av de områden som bebyggs under planeringsperioden är 
redan påbörjade och/eller överenskomna med olika intressenter.  
 
För att kunna genomföra utvecklingen i centrala Vallentuna enligt de riktlinjer som är 
fastställda av kommunfullmäktige behöver infrastrukturen utvecklas. Under pla-
neringsperioden kommer anläggande av nya gator samt gång- och cykelvägar att 
fullföljas. Detta finansieras av kommande bostadsbebyggelse i centrala Vallentuna. 
Två exploateringsprojekt håller samman övergripande utgifter och inkomster i 
centrala Vallentuna, 1167 och 1170. 
 
Utgifter och inkomster för exploateringsverksamheten beräknas vara i balans under 
planeringsperioden. Detta kan dock variera över åren.  
 
Nedan följer en kort beskrivning av varje projekt. 

2.2 Arbetsplatsexploatering 
 
1101 Västra Rosendal 
Detaljplanen för området tillåter för närvarande kontor och industri. Arbete med en 
detaljplaneändring har påbörjats men vilar. Beslut om inriktning för det fortsatta 
planarbetet behöver fattas.  
 
1104 Okvista 4 
Markområdet ligger söder om Okvistavägen och öster om Arningevägen. Inriktningen 
för området var planläggning för arbetsplatsetableringar (ca 200 000 kvm 
kvartersmark). Området ägs av Vallentuna kommun och Stockholms stift.  
 
Detaljplaneringen avbröts i början av 2009 med hänvisning till pågående arbete med 
översiktsplanen. 
 
1115 Stationsområdet Vallentuna 
En utredning har genomförts avseende utvecklingen av stationsområdet i centrala 
Vallentuna. 
 
1177 Nytt bibliotek och kulturhus i Kommunalhusparken 
Detaljplanen möjliggör en ny byggnad om ca 4500 m2 i Vallentuna centrum.  
Bibliotek och kulturhus ska, förutom bibliotek, inrymma café, utställningslokaler, 
samlingssal, ett underjordiskt garage samt kontorslokaler för kultur – och 
fritidsförvaltningarna. Byggnaden ska bli ett nytt landmärke i centrala Vallentuna. 
Genomförandet av detaljplanen har påbörjats under våren 2010 och slutförs under 
2012. 
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XXXX Okvista 5 
Området ligger söder om Angarnsvägen och öster om Okvista 3. Okvistavägen avses 
förlängas och få en ny anslutning till Angarnsvägen. Marken har förvärvats av 
Stockholms stad. Beslut om inriktning för planarbetet behöver fattas.  
 
 
XXXX Karby 2 
Området ligger mellan nuvarande arbetsområde Karby 1 och E18. Omfattningen av 
områdets utbredning ska studeras med hänsyn till befintliga bostäder och skjutbana. 
Marken har förvärvats av Stockholms stad. Beslut om inriktning för planarbetet 
behöver fattas.  

2.3 Bostadsexploatering 

 
Västra Vallentuna 
 
1146 Mörbyvägen Ö 
Utbyggnad av bostadshus och parkeringshus med butikslokaler är klar. 
Parkeringshuset förvaltas av Vallentuna centrum AB.  
 
Kommunen har förskotterat ca 105 parkeringsplatser i det nya parkeringshuset för 
kommande parkeringsbehov i centrum. Platserna upplåts mot ersättning vid 
exploateringar. 
 
1179 Källvägen 
Fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:82 har förvärvats av en privat exploatör för att 
uppföra ett bostadshus med ca 20 lägenheter. Detaljplanen har vunnit laga kraft och 
utbyggnad ska starta hösten 2011. 
 
1107 Vallentuna Centrum 
Området bedöms rymma ca 25 lägenheter, samt lokaler för handel och kontor. 
Området ägs av Vallentuna kommun. Vallentuna centrum AB kommer att förvärva 
den s.k. Tärningstomten. Detaljplan förväntas kunna antas under början av 2012.  
 
XXXX Norra centrumtomten 
Området bedöms rymma ca 100 – 150 lägenheter, förskola samt lokaler för handel i 
bottenvåningarna. Området ägs av Vallentuna kommun. Vallentuna centrum AB har 
en option på förvärv. Planarbete påbörjas tidigast 2012.  
 
1182 Gärdesvägen 
Området bedöms rymma ca 50 lägenheter, eventuellt med lokaler för handel i 
bottenvåningarna. Planarbete påbörjas 2016. Området ägs av Vallentuna kommun. 
 
1187 Fornminnesvägen 
Området bedöms rymma 24 lägenheter i form av trygghetsboende i hyresrätter. 
Marken ägs av Össebyhus. Detaljplan förväntas kunna antas i slutet av 2011. 
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1145 Nyby 
Området rymmer 210 bostäder i villor och gruppbyggda småhus, en förskoletomt och 
en tomt för förskola/vårdboende. Plangenomförandet är reglerat i exploateringsavtal 
med SMÅA, Riksbyggen och Skanska. Utbyggnad av bostäder pågår av Riksbyggen 
och Skanska. SMÅA har färdigställt bostäder under 2008. 
 
1140 Lindöberg  
Ett exploateringsavtal som reglerar plangenomförandet tecknades med markägaren 
1999. Bostäderna är färdigbyggda. I området återstår byggrätter för kontor och 
hotellanläggning i anslutning till klubbhuset. Det är osäkert när dessa byggnationer 
startar. 
 
Nordöstra Vallentuna 
 
1153 Tegelbruket 
Tegelbruket är ett område mellan Roslagsbanan och Åby gärde samt norr om Åby 
gata. Marken ägdes tidigare av Norrortstomter AB och kommunen. Exploate-
ringsavtal är tecknade med Besqab, Seniorgården, Aros Bygg och Förvaltning och 
kommunen för att möjliggöra byggnation av ca 12 lägenheter i små flerfamiljshus, ca 
35 seniorbostäder och ca 80 småhus i grupp. Detaljplanen vann laga kraft 2008. 
Seniorgårdens och Aros Byggs hus är uppförda. Uppförande av Besqabs bostäder 
pågår.  
 
Kostnader för kommunal gata, GC-väg m.m. ska föras på projekt 1167 och intäkter i 
form av exploateringsbidrag och markförsäljning ska föras på projekt 1170. 
 
1171 Telluskvarteren 
Telluskvarteren omfattas av riktlinjerna för utveckling av centrala Vallentuna. 
Planområdet omfattar Tellusbyggnaden, ny bostadsbebyggelse, ny park, en 
förlängning av Åby gata samt en ny förbindelse mellan infartsparkeringen norr om 
Vallentuna station och Åby gata. I riktlinjerna för centrala Vallentuna anges vikten av 
ett gatunät som kompletterar det befintliga och knyter ihop olika delar av centrala 
Vallentuna till en sammanhängande stadsbygd. Inriktningsbeslut för området togs 
under hösten 2008. Detaljplanering har påbörjats och avtalsdiskussioner pågår. 
Kommunen, Vatellus, Knowledeg Intra och Kattholmen är markägare. 
 
Plankostnader förs på projektet medan gatubyggnadskostnader, exploateringsbidrag 
och försäljningsintäkter förs på 1167 respektive 1170. 
 
1176 Åby ängar (etapp 1 och 2) 

Området öster om Smidesvägen omfattas av riktlinjer för utveckling av centrala 

Vallentuna. Åby ängar föreslås byggas ut etappvis med ca 440 bostäder i form av 

flerbostadshus, 3-4 våningar med vindsvåning, samt i stadsradhus, 2 våningar med 

vindsvåning. Kommunen är den största markägaren i området men Bra Bil, Södra 

Roslagens Brandförsvar och några andra privata markägare finns också. Ramavtal har 

tecknats med fyra byggföretag. Ramavtalet godkändes i Samhällsbyggnadsnämnden 

2008-04-01. Programsamråd har genomförts. 
 
Plankostnader förs på projektet medan gatubyggnadskostnader, exploateringsbidrag 
och försäljningsintäkter förs på 1167 respektive 1170. 
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1126 Åbyholmsvägen 

Området kring Åbyholmsvägen ingår i det område som omfattas av riktlinjer för 

centrala Vallentuna. Vid Åbyholmsvägen planeras för ca 150 lägenheter i form av 

flerbostadshus med 2-4 våningar samt småhusbebyggelse i 2 våningar. 
Marken ägs i huvudsak av privata fastighetsägare.  
 

Programsamråd har genomförts under hösten 2008. Ramavtal ska tecknas.  

 
Plankostnader förs på projektet medan gatubyggnadskostnader, exploateringsbidrag 
och försäljningsintäkter förs på 1167 respektive 1170. 
 
1167 Centrala Vallentuna infrastruktur utgifter 
De centrala delarna av Vallentuna ska bebyggas i enlighet med de riktlinjer som 
kommunfullmäktige beslutade i november 2005. Investeringarna i ny infrastruktur 
(gator GC-vägar m.m.) är till nytta för alla nya områden inom centrala Vallentuna. 
Kostnaderna för dessa kommer därför att samlas därför i detta projekt.  
 
Smidesvägens och Nya Lindholmsvägens anslutning till Lindholmsvägen har byggts 
de senaste åren. Åby Gata kommer att förlängas och nya gång- och cykelstråk kommer 
att anläggas. 
 
1170 Centrala Vallentuna infrastruktur intäkter 
För att finansiera den nya infrastrukturen i centrala Vallentuna ska byggherrarna 
betala exploateringsbidrag till kommunen. Det går inte att särskilja nyttan för varje 
byggherre för varje del av tillkommande anläggningar. Byggherrarna förväntas därför 
bidra i förhållande till deras kommande byggrätt/markinnehav. Intäkter från för-
säljning av kommunal mark ska också föras på detta projekt.  
 
Under perioden förväntas intäkter komma från i första hand Åby ängar, 
Åbyholmsvägen och Telluskvarteren. 
 
1169 Våtmarkspark 
Vid Ormstaåns utlopp i Vallentunasjön planeras för en våtmarkspark för rening av 
dagvatten m.m. Kostnaden för detta föreslås fördelas mellan tillkommande bebyg-
gelse i centrala Vallentuna, Vallentunavatten och kommunala investeringsmedel.  
 
1137 Gustavslund 
Området är planerat för ca 90 bostäder i form av gruppbyggda småhus och för en viss 
förtätning av befintlig bostadsbebyggelse längs Lingsbergsvägen. Kommunen, NCC 
och Vallentunavatten har tecknat ett exploateringsavtal genom vilket NCC har 
övertagit kommunens tomtmark. Detaljplanen vann laga kraft i början av 2007. 
Utbyggnad av vägar och VA-anläggning är klar. Utbyggnad av bostäder pågår. 
 
1132 Upprätta-Lingsberg 
Detaljplanen för området överklagades 2009 och ligger nu för beslut hos regeringen. 
Området är ett omvandlingsområde med otillfredsställande VA-förhållanden. Nya 
vatten- och avloppsledningar till området ska byggas. Vallentunavattens kostnader för 
överföringsledningar för vatten och avlopp samt för det interna VA-nätet planeras att 
täckas av anslutningsavgifter från Upprätta-Lingsbergs fastighetsägare och med ett 
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bidrag från kommunens exploateringsverksamhet (intäkter från tomtförsäljning i 
Gustavslund). Särtaxa kommer att användas vid debitering av anslutningsavgifter. 
 
1125 Haga 3 

Planuppdrag gavs i februari 2008. Haga 3 är ett tätortsnära omvandlingsområde med 

bra läge. De största fastighetsägarna i området är NCC och kommunen som 

tillsammans äger ungefär halva området. Övriga fastigheter ägs i huvudsak av en-

skilda fastighetsägare. Programsamråd har genomförts. 

 

Området föreslås bebyggas med friliggande småhus med tomter på minst 1200m2. 

Vid en exploatering av området kommer nya vägar att behöva anläggas.  

 

Finansieringen av kostnaderna för plangenomförande beräknas att ske genom plan-

avgifter, gatukostnadsersättning och efter överenskommelser i exploateringsavtal 

med de större markägarna i området. 
 
Sydöstra Vallentuna 
 
1174 Hjälmsta 
Hjälmstaområdet ingår i det område som omfattas av riktlinjer för centrala Vallen-
tuna. Området bedöms kunna rymma 50 nya bostäder. Marken ägs av kommunen och 
omfattar bl.a. skolområdet. Planarbetet avses starta 2013. 
 
1164 Bällstaberg 3 
Marken ägs av JM AB och den allmänna platsmarken av kommunen. Utbyggnaden är 
slutförd. 
 
1123 Uthamra strand 
Detaljplanen vann laga kraft 2006. Detaljplaneområdet inrymmer ca 200 bostäder, 
130 villor och 77 gruppbyggda småhus. Ett 20-tal fastigheter finns som är permanent 
bebodda sedan tidigare. Utbyggnaden av VA-ledningar och gator är klar. Utbyggnad 
på tomtmark pågår. 
 
1131 Bällstalund 
Detaljplanen vann laga kraft 1998. Därefter har utbyggnad skett av området. Inom 
projektet skapades ekonomiskt utrymme för bygge av GC-bro över Bällstabergsvägen 
som nu är aktuellt i samband med dubbelspårsutbyggnaden. Kostnaden för GC-bron 
faller ut inom de närmaste åren. 
 
1155 Skoga 
Skoga är ett område öster om Roslagsbanan som gränsar till Täby kommun. An-
gränsande utbyggnad i Täby pågår. Detaljplan och gatukostnadsutredning antogs 
2009. Utbyggnad av gata och VA-ledningar kommer att ske 2011. 
 
1181 Nyborg 
Nyborg är ett område öster om Roslagsbanan och Skoga som gränsar till Täby 
kommun. Området utgör ett omvandlingsområde som bedöms rymma ca 100 
friliggande småhus. Programsamråd genomfördes 2009. För uttag av gatukostnader 
ska en gatukostnadsutredning upprättas. 
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1178 Bällstaberg 4 
JM AB äger marken. Programsamråd genomfördes 2009. Området bedöms inrymma 
50-talet småhus. Området ska förbindas med Nyborg genom en ny väg. 
 
XXXX Kristineberg 
JM AB, Stockholms stift och kommunen äger mark öster om Arningevägen som 
planeras för främst bostäder. Området studeras i en strukturplan. Detaljplanering 
beräknas starta 2012. Områdets bebyggande förutsätter en ny cirkulationsplats i 
korsningen Bällstabergsvägen/Arningevägen. 
 
1158 Tingvalla 
Tingvalla är ett omvandlingsområde i västra Bällsta vid Vallentunasjön. Området är 
enligt gällande byggnadsplan avsett för fritidsboende. Flera fastighetsägare har 
önskemål att bygga nytt eller bygga till sina fastigheter. För detta krävs anslutning till 
kommunens VA-nät och ändrad detaljplan. För uttag av gatubyggnadskostnader 
upprättas en gatukostnadsutredning. Plansamråd genomfördes under hösten 2010.  
 
1168 Påtåker 
Påtåker Fastigheter AB äger Olhamra 1:53 som planeras för bebyggelse med 
styckebyggda småhus. Dessutom ingår några ytterligare fastigheter som ägs av pri-
vatpersoner. Området beräknas rymma ca 75 småhus. Området ligger sydost om 
Okvista arbetsområde. Vägar och annan gemensam mark avses ingå i en gemen-
samhetsanläggning. Området ska anslutas till det kommunala VA-nätet. 
Genomförande pågår. 
 
Lindholmen, övrigt MOF 
 
1151 Kulla 
Planen för SMÅA AB som äger Kulla 1:1 och ägarna av Lindholmen 2:1, 3:1 är att 
bygga bostäder. Området bedöms rymma ca 100 småhus. Detaljplanen vann laga 
kraft våren 2010. Exploateringsavtal har tecknats med markägarna och 
Vallentunavatten AB. Genomförande har påbörjats. 
 
Kårsta och VAÖ 
 
1135 Kårsta, Bergsjövägen 
I området mellan Bergsjön och Roslagsbanan har planarbete pågått sedan 2003. 
Arbetet har varit vilande under lång tid. Samhällsbyggnadsnämnden har 2011 beslutat 
att avsluta det pågående arbetet. 
 
1172 Ekskogen, Mälsta 
Detaljplanering av ett område i Ekskogen har startat. Området bedöms rymma 20 
villatomter på kommunal mark. Området kan anslutas till befintligt reningsverk. 
Arbetet är vilande i väntan på fördjupad undersökning av marken och efterföljande 
sanering. 
 
1159 Karby, Brittas backe 
Byggmästaren U J Johansson AB har köpt mark av kommunen och uppfört 22 bo-
städer i form av parhus. Anläggningarna har slutbesiktigats 2012. 
 



 SID 9/9 

  

  

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

186 86 VALLENTUNA 

BESÖK: TUNA TORG 2 

TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 851 00 

SBF@VALLENTUNA.SE 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

 

 

 

 
1160 Karby, Lindvägen 
Gastir AB köpte under 2009 fastigheten Karby 3:90 av AB Össebyhus och har en 
option på köp av en mindre del av fastigheten Karby 3:2 av kommunen för upp-
förande ca 30 bostäder i form av små radhus eller lägenheter. Detaljplanering 
påbörjas tidigast 2011. 
 
XXXX Lussinge 

Marken har förvärvats av Stockholms stad. Kommunen tillträdde som ägare i oktober 

2010. Detaljplanering påbörjas 2013. 

 

XXXX Grönlundsvägen 

Marken ägs av Vallentuna kommun samt privat markägare. Området bedöms rymma 

ca 20 småhus. Detaljplanering påbörjas 2012. 

 

 

 

 



EXPLOATERING BOSTADSOMRÅDEN KP 2012-2014

Västra Vallentuna

1146 Mörbyvägen Ö Slutfört

Inkomster 29 300 13 997 0 0 3 000 3 000 9 303

Utgifter -24 500 -24 309 0 0 0 -100 -91

Netto 4 800 -10 312 0 0 3 000 2 900 9 212

1179 Källvägen 2008-03-25 Genomförande

Inkomster 833 0 833 0

Utgifter -833 -211 -225 -397 0

Netto 0 -211 608 0 -397 0 0

1107 Vallentuna Centrum 2007-04-16 Utställning

Inkomster 8 350 1 150 300 6 700 0 0 200

Utgifter -4 800 -4 080 -500 -200 -20 0 0

Netto 3 550 -2 930 -200 6 500 -20 0 200

1183 Norra centrumtomten Ej påbörjat

Inkomster 38 000 0 50 200 200 36 500 1 050

Utgifter -1 597 -178 -50 -200 -200 -200 -770

Netto 36 403 -178 0 0 0 36 300 281

1182 Gärdesvägen Ej påbörjat

Inkomster 10 000 0 0 0 0 0 10 000

Utgifter -700 -350 0 0 0 0 -350

Netto 9 300 -350 0 0 0 0 9 650

1187 Fornminnesvägen ######### Godkännande

Inkomster 400 0 400 0 0 0

Utgifter -400 -83 -201 -116 0 0 0

Netto 0 -83 -201 284 0 0 0

1145 Nyby 1999-08-30 Genomförande

Inkomster 39 289 39 289 0 0 0 0 0

Utgifter -23 745 -23 535 -210 0 0 0 0

Netto 15 544 15 754 -210 0 0 0 0

1140 Lindöberg 1999 Genomförande

Inkomster 8 000 5 529 0 0 0 0 2 471

Utgifter -6 800 -6 595 -20 -20 -20 0 -145

Netto 1 200 -1 066 -20 -20 -20 0 2 326

SUMMA Västra Vallentuna
Inkomster 134 172 59 965 1 183 7 300 3 200 39 500 23 024
Utgifter -63 376 -59 341 -1 206 -536 -637 -300 -1 356
Netto 70 796 624 -23 6 764 2 563 39 200 21 668
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Nordöstra Vallentuna

1153 Tegelbruket 2005-03-22 Genomförande

Inkomster 6 728 6 728 0 0 0 0 0

Utgifter -4 000 -3 497 -100 -103 0 0 -300

Netto 2 728 3 231 -100 -103 0 0 -300

1171 Telluskvarteren 2008-12-15 Plansamråd

Inkomster 3 400 0 0 600 450 450 1 900

Utgifter -3 400 -582 -571 -200 -100 -50 -1 897

Netto 0 -582 -571 400 350 400 3

1176 Åby ängar (etapp 1 o 2)2008-04-01 Plansamråd

Inkomster 14 700 0 0 2 000 2 000 2 000 8 700

Utgifter -14 700 -2 022 -4 700 -4 500 -1 200 -1 200 -1 078

Netto 0 -2 022 -4 700 -2 500 800 800 7 622

1126 Åbyholmsvägen 2008-05-20 Plansamråd

Inkomster 4 000 213 -214 0 2 000 1 000 1 001

Utgifter -4 000 -889 -200 -200 -2 000 -500 -211

Netto 0 -675 -414 -200 0 500 790

1167 Centr V-a infrastruktur utgifter Pågående

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter -209 489 -57 814 -41 600 -20 000 -20 000 0 -70 075

Netto -209 489 -57 814 -41 600 -20 000 -20 000 0 -70 075

1170 Centr V-a infrastruktur inkomster Pågående

Inkomster 252 531 15 630 0 0 17 000 0 219 901

Utgifter 0 0 0 0 0 0 0

Netto 252 531 15 630 0 0 17 000 0 219 901

1169 Våtmarkspark 2007-03-27 Laga kraft

Inkomster 860 726 134 0 0 0 0

Utgifter -6 360 -2 194 -50 -550 -100 -1 875 -1 591

Netto -5 500 -1 468 84 -550 -100 -1 875 -1 591

1137 Gustavslund 1996-01-23 Genomförande

Inkomster 14 750 14 116 400 234 0 0 0

Utgifter -5 691 -5 591 -50 -50 0 0 0

Netto 9 059 8 526 350 184 0 0 -1

1132 2005-10-21 Laga kraft

Inkomster 200 0 0 0 0 0 200

Utgifter -5 000 -1 408 -3 000 -200 -100 0 -292

Netto -4 800 -1 408 -3 000 -200 -100 0 -92

1125 2008-02-07 Utställning

Inkomster 30 000 64 125 0 0 0 29 811

Utgifter -20 000 -1 486 -500 -100 -13 450 0 -4 464

Netto 10 000 -1 423 -375 -100 -13 450 0 25 348

SUMMA Nordöstra Vallentuna
Inkomster 327 169 37 477 445 2 834 21 450 3 450 261 513
Utgifter -272 640 -75 483 -50 771 -25 903 -36 950 -3 625 -79 908
Netto 54 529 -38 006 -50 326 -23 069 -15 500 -175 181 605

Upprätta-Lingsberg, 
omvandlingsområde

Haga 3, 
omvandlingsområde
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Sydöstra Vallentuna

1174 Hjälmsta Ej påbörjat

Inkomster 9 000 0 0 0 0 0 9 000

Utgifter -1 500 -292 0 0 -300 -300 -608

Netto 7 500 -292 0 0 -300 -300 8 392

1164 Bällstaberg 3 2004-06-15 Slutfört

Inkomster 7 269 7 269 0 0 0 0 0

Utgifter -1 300 -834 -50 0 0 0 -416

Netto 5 969 6 435 -50 0 0 0 -416

1123 1997-12-11 Genomförande

Inkomster 49 610 38 723 6 016 453 453 453 3 512

Utgifter -37 500 -37 348 -80 -40 -32 0 0

Netto 12 110 1 375 5 936 413 421 453 3 512

1131 Slutfört

Inkomster 7 733 7 733 0 0 0 0 0

Utgifter -7 877 -5 377 0 -2 500 0 0 0

Netto -144 2 356 0 -2 500 0 0 0

1155 2006-03-28 Genomförande

Inkomster 6 000 0 248 4 000 1 000 200 552

Utgifter -10 200 -5 080 -5 000 -120 0 0 0

Netto -4 200 -5 080 -4 752 3 880 1 000 200 552

1181 2009-04-28 Plansamråd

Inkomster 14 000 0 0 0 4 500 9 500

Utgifter -26 330 -228 -500 -15 800 -500 -10 230 928

Netto -12 330 -228 -500 -15 800 -500 -5 730 10 428

1178 Bällstaberg 4 2009-04-28 Plansamråd

Inkomster 6 500 0 1 000 500 5 000

Utgifter -6 500 -534 -400 -210 -200 -100 -5 056

Netto 0 -534 600 290 -200 -100 -56

1186 Kristineberg Ej påbörjat

Inkomster 40 000 0 0 0 0 0 40 000

Utgifter -40 000 -36 0 -300 -500 0 -39 164

Netto 0 -36 0 -300 -500 0 836

1158 2006-06-30 Utställning

Inkomster 16 000 0 0 0 0 0 16 000

Utgifter -21 000 -4 109 -800 -6 000 -8 000 0 -2 091

Netto -5 000 -4 109 -800 -6 000 -8 000 0 13 909

1168 Påtåker 2005-03-14 Genomförande

Inkomster 5 358 5 358 0 0 0 0 0

Utgifter -2 769 -1 965 -304 -500 0 0 0

Netto 2 589 3 393 -304 -500 0 0 0

SUMMA Sydöstra Vallentuna
Inkomster 161 470 59 083 7 264 4 953 1 453 5 153 83 564
Utgifter -154 977 -55 804 -7 134 -25 470 -9 532 -10 630 -46 407
Netto 6 493 3 278 130 -20 517 -8 079 -5 477 37 157

Nyborg, 
omvandlingsområde

Tingvalla, 
omvandlingsområde

Uthamra strand, 
omvandlingsområde

Bällstalund

Skoga, 
omvandlingsområde
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Lindholmen, övriga MOF

1151 Kulla 2005-03-22 Genomförande

Inkomster 9 819 3 319 0 0 6 500 0 0

Utgifter -9 067 -1 717 -200 -600 -6 550 0 0

Netto 752 1 602 -200 -600 -50 0 0

SUMMA Lindholmen, övriga MOF
Inkomster 9 819 3 319 0 0 6 500 0 0
Utgifter -9 067 -1 717 -200 -600 -6 550 0 0
Netto 752 1 602 -200 -600 -50 0 0

Kårsta och VAÖ

1135 Kårsta, Bergsjövägen 2003-09-30 Vilande

Inkomster 94 198 -105 0 0 0 0

Utgifter -441 -441 0 0 0 0 0

Netto -347 -242 -105 0 0 0 0

1172 Ekskogen, Mälsta Vilande

Inkomster 10 000 0 0 0 5 000 0 5 000

Utgifter -8 000 -268 -200 -2 000 -3 000 0 -2 532

Netto 2 000 -268 -200 -2 000 2 000 0 2 468

1159 Karby, Brittas Backe 2002-06-10 Slutfört

Inkomster 3 274 3 274 0 0 0 0 0

Utgifter -937 -893 -44 0 0 0 0

Netto 2 337 2 381 -44 0 0 0 0

1160 Karby, Lindvägen Ej påbörjat

Inkomster 800 0 0 0 0 0 800

Utgifter -800 -81 -200 -200 0 0 -319

Netto 0 -81 -200 -200 0 0 481

1149 Lussinge Ej påbörjat

Inkomster 500 0 0 0 0 0 500

Utgifter -500 -1 0 0 0 0 -499

Netto 0 -1 0 0 0 0 1

XXXX Grönlundsvägen Ej påbörjat

Inkomster 0

Utgifter 0

Netto 0 0 0 0 0 0 0

SUMMA Kårsta och VAÖ
Inkomster 14 668 3 472 -105 0 5 000 0 6 300
Utgifter -10 790 -1 795 -444 -2 200 -3 000 0 -3 350
Netto 3 878 1 678 -549 -2 200 2 000 0 2 950

SUMMA BOSTADSOMRÅDEN
Inkomster 647 298 163 316 8 788 15 087 37 603 48 103 374 401
Utgifter -510 850 -194 141 -59 755 -54 709 -56 669 -14 555 -131 021
Netto 136 448 -30 824 -50 967 -39 622 -19 066 33 548 243 380

Aktivera i anläggningsregistret

Gatukostn, expl.bidrag osv till anläggn.tillg (+)242 281 38 426 1 512 6 453 11 953 13 528 170 409

Anläggningstillgång (-) -304 746 -42 881 -54 100 -21 400 -18 887 -44 330 -123 148

-62 465 -4 455 -52 589 -14 947 -6 934 -30 802 47 261

Specifikation:

Exploateringsintäkter i resultaträkningen 386 655 71 607 5 198 17 607 25 171 8 828 258 244

Exploateringskostnader i resultaträkningen-182 757 -43 746 -2 073 -9 268 -6 675 -2 462 -118 533

Exploateringsresultat 203 898 27 861 3 125 8 339 18 496 6 366 139 711
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EXPLOATERING ARBETSPLATSOMRÅDEN KP 2012-2014

1101 Västra Rosendal Vilande

Inkomster 25 000 628 0 0 5 000 5 000 14 372

Utgifter -15 000 -9 359 0 -200 -1 000 -1 000 -3 441

Netto 10 000 -8 731 0 -200 4 000 4 000 10 931

1104 Okvista 4 2000-06-05 Avbrutet

Inkomster 70 000 0 0 0 0 0 70 000

Utgifter -52 000 -4 103 0 0 0 0 -47 897

Netto 18 000 -4 103 0 0 0 0 22 103

1177 Biblioteket 2007-05-07 Genomförande

Inkomster 10 000 0 0 10 000 0 0 0

Utgifter -1 200 -428 -400 -372 0 0 0

Netto 8 800 -428 -400 9 628 0 0 0

1115 Stationsområdet Vallentuna Utredningsuppdrag

Inkomster 0 0 0 0 0 0 0

Utgifter -1 280 -418 -861 0 0 0 0

Netto -1 280 -418 -861 0 0 0 0

XXXX Okvista 5 Ej startat

Inkomster 40 000 0 0 0 0 0 40 000

Utgifter -35 000 0 0 -300 -300 -300 -34 100

Netto 5 000 0 0 -300 -300 -300 5 900

XXXX Karby 2 Ej startat

Inkomster 35 000 0 0 0 0 0 35 000

Utgifter -30 000 0 0 -300 -300 -300 -29 100

Netto 5 000 0 0 -300 -300 -300 5 900

SUMMA ARBETSPLATSOMRÅDEN
Inkomster 180 000 628 0 10 000 5 000 5 000 159 372
Utgifter -134 480 -14 308 -1 261 -1 172 -1 600 -1 600 -114 539
Netto 45 520 -13 680 -1 261 8 828 3 400 3 400 44 833

Specifikation:

Exploateringsintäkter i resultaträkningen180 000 628 0 0 5 000 5 000 169 372

Exploateringskostnader i resultaträkningen-132 000 -13 462 -1 280 0 -1 128 -1 128 -115 002

Exploateringsresultat 48 000 -12 834 -1 280 0 3 872 3 872 54 370
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