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4. Bygg- och miljötillsynsnämndens verksamhetsplan 2021-2023 
(BMN 2020.075)
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan för 2021-2023.

Ärendebeskrivning
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2021-2023 som grund ska 
kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas 
verksamhetsplaner innehåller:

• Kommungemensamma mål
• Nämndspecifika mål
• Indikator/nyckeltal
• En övergripande fördelning av nämndens driftbudget
• En övergripande fördelning av investeringsbudget per projekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån beslutad kommunplan 2021-2023 upprättat ett 
förslag till bygg- och miljötillsynsnämndens verksamhetsplan för 2021-2023.
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Vallentuna kommun 

Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kom-
munplanen. 

All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen. 

Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer.  

Till visionen hör sex nycklar som beskriver hur vi når visionen och vad som ska prioriteras. 

 

  

All verksamhet vilar på kommunens värdegrund.   

 

  

Styrningen av kommunen framgår av styrmodellen. Vid varje ny mandatperiod tar de styrande poli-
tikerna fram en politisk plattform som styr verksamheten de kommande åren. Kommunfullmäktige 
fastställer årligen en kommunplan med kommungemensamma mål och budget. 

I nämndens verksamhetsplan ingår de kommungemensamma målen och de mål som nämnden an-
tar. Förvaltningarna formulerar därefter genomförandeplaner i form av aktiviteter, för att åstad-
komma det som kommunfullmäktige och nämnderna beslutat om. 

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksam-
het. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret. Månadsupp-
följning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrappor-
terna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. 
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Kommunplan 2021-2023 innehåller sex kommungemensamma mål som följer Vallentuna kom-
muns vision och dess sex nycklar. 

 

Verksamhetsplanen innehåller dessa sex kommungemensamma mål och nämndens egna mål. 

  

  



Bygg- och miljötillsynsnämnden, Verksamhetsplan 2021-2023 5(12) 

Nämndens uppgift 

Nämnden har som uppgift att fullgöra kommunens myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet och att besluta om bygglov, förhandsbesked m.m. i enlighet 
med Plan- och bygglagen, besluta om bostadsanpassningsbidrag samt vissa trafikärenden. Nämn-
den ansvarar också för kommunens kart- och mätverksamhet. 

Samverkan sker tillsammans med: 
Miljösamverkan Stockholms län 
Energirådgivning i samverkan med Sollentuna och Upplands Väsby 
Bygglovalliansen 
Geodata Norrort 
Storsthlm Geodataråd 
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Kommunens vision och kommungemensamma mål 

Vision: Varaktighet 

Vallentuna växer och tillvaratar den stora potential som vårt läge och närheten till världen ger. Ut-
vecklingen och tillväxten är hållbar utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Vi ad-
derar nya bestående värden till vårt Vallentuna. 

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna kommun ska 

vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. 

Beskrivning 

Vår kommun ska växa hållbart. Kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas och 
företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat om-
råde och kommunens verksamheter ska behålla sin miljöcertifiering enligt ISO 14001.  
I ett hållbart samhälle behövs en balanserad ekonomisk utveckling som fungerar långsiktigt utan att 
människor eller miljö tar skada. Fokus ligger på visionen om noll klimatutsläpp, kretslopp och cir-
kulär ekonomi. Bostadsbyggandet och utvecklingen av infrastruktur ska ta hänsyn till miljön och 
ligga i framkant med alternativa och innovativa energilösningar. Vi ska värna och stärka Vallentu-
nas olika kvaliteter såsom närheten till naturen och landsbygden samt förbättra vattenkvaliteten i 
våra sjöar och vattendrag. 
Vallentuna kommun ska skapa samhälleliga förutsättningar för invånare att uppleva en god hälsa, 
trygghet och inkludering. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möj-
ligheter, goda uppväxtvillkor för barn och unga, samt att förebygga och motverka diskriminering, 
främlingsfientlighet och rasism. Främjande arbete för god psykisk och fysisk hälsa är viktigt, liksom 
trygga yttre miljöer. 
Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden 
och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att 
ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och 
värna grundläggande demokratiska värden för alla.  
Kommunen tar stöd av Agenda 2030 i hållbarhetsarbetet och bidrar till att nå de 17 globala hållbar-
hetsmålen. 

Nämndens mål: Nämnden ska arbeta aktivt mot övergödning så att sjöar, vattendrag, grundvat-

ten och kustvatten uppnår minst god status. 

Beskrivning 

Kommunens klimat- och miljöarbete tar sin utgångspunkt i ny klimat- och miljöpolicy och klimat- 
och miljöstrategi. Övergripande målsättning är att kommunens egen miljöpåverkan minskar och 
invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ökar. Klimatarbetet i kom-
munen stärks under planeringsperioden. Nämndens frågor berörs tidigt i samhällsbyggnadsproces-
sen och kommuninvånarna erbjuds energirådgivning. Genom rådgivning och tillsyn och nära sam-
verkan med kommunens förebyggande vattenvårdsarbete fortsätter också nämnden att arbeta för 
en god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag. 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Antal, tillsyn avlopp  78 197 

Antal, avlopp med åtgärdskrav    

Vision: Inspiration 

Genom att utmana oss själva blir vi ständigt bättre på att nå våra mål och på att möta invånarna. I 
fokus står nyttan, kvaliteten och vår tillgänglighet. Vallentuna ska vara en mötesplats, i ständig rö-
relse framåt, där idéer kan födas och växa. 
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Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva kostnadsef-

fektiv verksamhet av hög kvalitet. 

Beskrivning 

Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa 
och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och flexibili-
tet är viktigt i kommunens verksamheter.  
Vi arbetar med ständiga förbättringar för att skapa god kvalitet till låg kostnad för invånare, företag 
och kunder. Vallentuna ska bli den kommun i Sverige som ger högst kvalitet där vi utgår ifrån den 
samlade effekten av verksamheternas resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för skattebeta-
larna. 
Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill. Samhället blir alltmer kun-
skapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande åren 
blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor. 
Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna 
en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. 
Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i 
den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, 
även om vi gör kvalitetssatsningar.  
Målet för god ekonomisk hushållning är att Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv verk-
samhet av hög kvalitet inom koncern, kommun och verksamhet som bedrivs av andra juridiska per-
soner. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En 
sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska 
förändringar. Kommunens egen och den upphandlade verksamheten kontrolleras och följs upp på 
ett effektivt och ansvarsfullt sätt. 
De finansiella resultatmålen för koncernen och kommunen anges i kommunplanens avsnitt om god 
ekonomisk hushållning och finansiella mål. 

Nämndens mål: Nämndens verksamheter ska öka kostnadseffektiviteten genom effektivisering, 

digitalisering och automation. 

Beskrivning 

Nämnden har målsättningen att skapa förutsättningar för en digital samhällsbyggnadsprocess, där 
data kan flöda effektivt och automatiserade tjänster kan utvecklas. De verksamhetsprocesser med 
störst möjlig effektivisering och kundnytta prioriteras. Målsättningen är att skapa en enklare vardag 
för privatpersoner och företag, en högre kvalitet och effektivitet i verksamheten och en smartare och 
öppnare förvaltning som stödjer och bidrar till innovation och delaktighet. För att möta konjunktur-
svängningar följs ärendebalansen upp och verksamheten omprioriteras löpnade. Taxorna ses över 
varje år och anpassas. 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Totalt, antal införda e-tjänster    

Andel, ärenden inkomna via e-tjäns-
ter 

 21 % 3 % 

Vision: Samverkan 

Utveckling och samhällsbygget sker i dialog med invånarna. Vi ser både till stadens möjligheter och 
en levande landsbygd. Med dessa dubbla värden, i kombination med den rika kulturhistorien, 
skapas ett Vallentuna där människor kan leva nära allt. 



Bygg- och miljötillsynsnämnden, Verksamhetsplan 2021-2023 8(12) 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska erbjuda god service 

och möjligheter till inflytande. 

Beskrivning 

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. För att uppnå 
detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt 
med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pend-
lingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar. 
Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande 
arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. 
En ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och underlät-
tar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fort-
sätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd. 
En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar 
i högre utsträckning tjänster och tillgång till såväl kommunal som kommersiell service. 
Kommunen ska vara tillgänglig och agera professionellt. Vi som arbetar inom Vallentuna kommun 
är till för våra invånare. Det ska vara lätt att komma i kontakt med Vallentuna kommun. Kommu-
nen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till kom-
muninvånarna och det lokala näringslivet. 
För att Vallentuna ska bli en så bra kommun som möjligt att bo och leva i behövs allas erfarenheter 
och kunskaper. Vallentuna kommun ska ha ett inkluderande förhållningssätt som gör att invånare 
kan vara delaktiga på olika sätt i olika frågor. Kommunen ska ta initiativ till samverkan och dialog 
med invånarna, för att uppmuntra till och ge förutsättningar att utöva demokratiskt inflytande och 
deltagande i samhällets utveckling. Ett högt valdeltagande ska bibehållas. 

Nämndens mål: Alla som har behov av nämndens tjänster ska få en enkel, snabb, professionell 

och rättssäker hantering. 

Beskrivning 

Kommunen uppfattas som lättillgänglig och transparent av kommuninvånare. Inom nämndens an-
svarsområden finns tydliga servicenivåer och vägledande tjänster. Det är lätt att ta till sig och förstå 
information och beslut. Det systematiska förbättringsarbetet utgår från löpande kundun-dersök-
ningar och den kommungemensamma kvalitetsstrategin, med metoder som bland annat omfattar 
benchmarking och best practice. 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Nöjd kund-index i Stockholm Busi-
ness Alliance (SBA)kommunen totalt 

 61 50 

Nöjd kund-index i Stockholm Busi-
ness Alliance (SBA)bygglov totalt 

 56 45 

Nöjd kund-index i Stockholm Busi-
ness Alliance (SBA) miljö totalt 

 73 73 

Vision: Innovation 

I Vallentuna uppmuntras idéer, åsikter, nyfikenhet och lärande. Alla bidrar till att öka attraktions-
kraften för talanger, kompetens, innovationer och investeringar. Med smarta lösningar och hög ser-
viceanda skapar vi en idealisk plats för entreprenörer. 
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Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förut-

sättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. 

Beskrivning 

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. Val-
lentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera regel-
verken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare. 
Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och 
kön. 
En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av 
företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om livs-
medel och upplevelser, men också om vårt nära läge till universitet och lärosäten samt mer kun-
skapsföretag och företag med hållbarhetsprofil.  
Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna 
kommun. KTH – Vallentuna – världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en 
fot i världen och akademin. 
En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för 
människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner. 

Nämndens mål: Nämnden ska så långt som möjligt inom sitt ansvarsområde hjälpa företagarna 

att nå sina mål. 

Beskrivning 

Kommunen har målsättningen att vara en av de mest företagsvänliga i landet och en samordnad, 
snabb och rättssäker myndighetsutövning är en viktig del i detta. Servicen till näringslivet ska utgå 
från en vilja att hjälpa företagarna att nå sina mål. Genom att ta initiativ till samordnad vägledning 
mellan myndighetsområden och säkerställa en effektiv och rättssäker handläggning, liksom ett gott 
och kommunikativt bemötande, förenklar vi det som kan vara svårt. 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Nöjd kund-index i Stockholm Busi-
ness Alliance (SBA)bygglov, företag 

 61 38 

Nöjd kund-index i Stockholm Busi-
ness Alliance (SBA)livsmedel, företag 

 59 - 

Nöjd kund-index i Stockholm Busi-
ness Alliance (SBA) miljö,företag 

 74 - 

Vision: Omtänksamhet 

I Vallentuna ställer människor upp för varandra och olikheter värdesätts. Kommunen är det yttersta 
stödet, men inte det enda. Civila samhället är starkt vilket är en bärande del av ett Vallentuna med 
livskvalitet för alla. 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa trygghet där 

individen får möjlighet till valfrihet. 

Beskrivning 

Politiken ska skapa förutsättningar och undanröja hinder – inte detaljstyra våra liv. 
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. Valfrihet är därmed en grundläg-
gande förutsättning för det goda samhället. Genom en breddad valfrihet får våra invånare inflytande 
och ökade möjligheter att leva ett självständigt 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 sitt eget liv. 
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Vallentuna ska vara en av de tryggaste kommunerna i både länet och landet. Vi tror på individens 
eget ansvar, och på familjens och civilsamhällets roll och ansvar för att skapa goda samhälls-med-
borgare. Genom ett fortsatt tätt samarbete med polis, brandförsvar, föreningar, skola och civilsam-
hälle ska vi motverka brott och kriminalitet i kommunen samt förbättra tryggheten. 
Samhället kan när som helst drabbas av en samhällsstörning, kris eller extraordinär händelse såsom 
exempelvis ett längre strömavbrott och Vallentuna kommun driver flera verksamheter som måste 
fungera även under kriser, såsom äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola. Kom-
munen bedriver kontinuerligt arbete med krisberedskap och civilt försvar för att minska sårbar-
heten och stärka sin förmåga att värna kommunen som helhet under sådana omständigheter. 

Nämndens mål: Genom livsmedelskontroll bidrar nämnden till att kommuninvånarna kan känna 

en trygghet i en säker livsmedelshantering. 

Beskrivning 

Ett av livsmedelskontrollens mål är att kontrollera att livsmedelsföretagare serverar säkra livsme-
del. Genom att det finns en plan för att kontrollera varje livsmedelsföretag minst vart tredje år bi-
drar nämnden till en trygg och säker livsmedelshantering så att våra invånare ska kunna känna sig 
trygga när de handlar/äter hos våra livsmedelsföretagare. 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Antal, genomförda livsmedelskon-
troller 

   

Andel, kontroller med bedömningen 
godtagbart resultat 

   

Vision: Nav 

Vallentuna tar plats som en lösningsorienterad drivkraft och samhällspartner, centralt i Stock-
holm/Uppsala-regionen med Arlanda som granne. Vi utvecklar vårt ledarskap, såväl inom kommu-
nen som gentemot invånare och omvärlden. 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en väx-

ande storstadsregion. 

Beskrivning 

Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir 
allt viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och kli-
matsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats. 
För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs att infrastrukturinvesteringar görs i 
god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvä-
gar. 
Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och männi-
skor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i bety-
delse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla.  
Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika 
läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som er-
bjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum. 

Nämndens mål: Nämnden har en nära dialog och samverkan med andra myndigheter och verk-

samheter internt och externt för en effektiv samhällsbyggnadsprocess. 

Beskrivning 

Nämnden deltar aktivt i samverkan med andra kommuner och myndigheter för ökad samsyn, kun-
skapsdelning och effektivisering. Genom att planera och genomföra gemensamma tillsynskam-
panjer kan en samlad kunskap byggas upp inom svåra tillsynsområden. Genom att gemensamt följa 
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upp verksamheten och utveckla jämförbara nyckeltal kan verksamheten jämföras och utvecklas i 
samverkan. Samordnad upphandling ökar förutsättningarna för kostnadseffektivitet. Digital sam-
ordning och samsyn kring metoder och dataformat är en förutsättning för att olika verksamheter 
rutinmässigt ska kunna utbyta information digitalt för en mer effektiv samhällsbyggnadsproess. 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Antal, externa samverkans forum  10 10 



Bygg- och miljötillsynsnämnden, Verksamhetsplan 2021-2023 12(12) 

Budget 2021-2023 

Driftbudget 

Driftbudget per område, mnkr 

Område  Prognos Budget Plan Plan 

  2020 2021 2022 2023 

Totalt bygg- och miljötillsyns-
nämnden 

N -14,7 -15,0 -15,3 -15,1 

Investeringsbudget 

Investeringsbudget per projekt, mnkr 

Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 

 2020 2021 2022 2023 projekt 

Digital samhällsbyggnadsprocess 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

Årligt anslag 0,5 0,3 0,3 0,3 1,4 

Totalt 1,5 0,3 0,3 0,3 4,4 
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