
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40
Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022 (KS 2019.391)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen om nämndernas 
verksamhetsplaner.

Ärendebeskrivning
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2020-2022 som grund har 
nämnderna beslutat om verksamhetsplaner (VP) för perioden. Enligt styrdokumentet Policy 
för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun (1.2.6.1 
Kommunal författningssamling) ska nämndernas verksamhetsplaner innehålla:

- de kommungemensamma mål som berör nämnden,
-nämndspecifika mål,
-en övergripande fördelning av nämndens driftsbudget på avdelning, verksamhetsblock eller 
liknande,
-en övergripande fördelning av nämndernas investeringsbudget på projekt.

Nämndernas planer bifogas ärendet.

Kommunledningskontoret bedömer att samtliga verksamhetsplaner visar god kvalitet och 
följer de mål och den budget som beslutats i kommunplan 2020-2022.

Beslutsunderlag
 §20  Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022
 Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022
 Kommunstyrelsen, verksamhetsplan 2020-2022
 Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2020-2022
 Utbildningsnämnden, verksamhetsplan 2020-2022
 Socialnämnden, verksamhetsplan 2020-2022 Socialnämnden
 Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2020 - 2022
 Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2020 - 2022
 Borttagen på grund av personuppgifter.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20
Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022 (KS 2019.391)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen om nämndernas 
verksamhetsplaner.

Ärendebeskrivning
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2020-2022 som grund har 
nämnderna beslutat om verksamhetsplaner (VP) för perioden. Enligt styrdokumentet Policy 
för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun (1.2.6.1 
Kommunal författningssamling) ska nämndernas verksamhetsplaner innehålla:

- de kommungemensamma mål som berör nämnden,
-nämndspecifika mål,
-en övergripande fördelning av nämndens driftsbudget på avdelning, verksamhetsblock eller 
liknande,
-en övergripande fördelning av nämndernas investeringsbudget på projekt.

Nämndernas planer bifogas ärendet.

Kommunledningskontoret bedömer att samtliga verksamhetsplaner visar god kvalitet och 
följer de mål och den budget som beslutats i kommunplan 2020-2022.

Beslutsunderlag
 Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022
 Kommunstyrelsen, verksamhetsplan 2020-2022
 Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2020-2022
 Utbildningsnämnden, verksamhetsplan 2020-2022
 Socialnämnden, verksamhetsplan 2020-2022 Socialnämnden
 Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2020 - 2022
 Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2020 - 2022
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Expedieras till 
Akten
Samtliga nämnder
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DNR KS 2019.391 
KARIN KILERUD SID 1/1
CHEFSCONTROLLER 
0858785118  
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Tjänsteskrivelse

Nämndernas verksamhetsplaner 2020-
2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen om 
nämndernas verksamhetsplaner.

Ärendet i korthet
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2020-2022 som grund har 
nämnderna beslutat om verksamhetsplaner (VP) för perioden. Enligt styrdokumentet 
Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna 
kommun (1.2.6.1 Kommunal författningssamling) ska nämndernas 
verksamhetsplaner innehålla:

- de kommungemensamma mål som berör nämnden,
-nämndspecifika mål,
-en övergripande fördelning av nämndens driftsbudget på avdelning, 
verksamhetsblock eller liknande,
-en övergripande fördelning av nämndernas investeringsbudget på projekt.

Nämndernas planer bifogas ärendet.

Kommunledningskontoret bedömer att samtliga verksamhetsplaner visar god kvalitet 
och följer de mål och den budget som beslutats i kommunplan 2020-2022.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Nämndernas verksamhetsplaner

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Samtliga nämnder



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-11-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 195
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020-2022 (KS 2019.345)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan för 2020-2022.
 

Anteckning
Jaana Tilles och Gustav Elfström, båda (S), deltar ej i beslutet med hänvisning till eget 
budgetförslag.
 
Nicklas Steorn (MP) deltar ej i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån beslutad 
kommunplan 2020-2022 upprättat ett förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan för 
2020-2022.
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta 
verksamhetsplan för 2020-2022.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §149  Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020-2022
2. Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2020-2022
3. Förslag kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020-2022
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 149
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020-2022 (KS 2019.345)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet 
utan eget ställningstagande.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2020-2022

14



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-10-30

DNR KS 2019.345 
ANETTE JONSSON SID 1/1
CONTROLLER 
08-587 850 56  
ANETTE.JONSSON@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 
2020-2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan för 2020-2022.

Ärendet i korthet
Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån beslutad 
kommunplan 2020-2022 upprättat ett förslag till kommunstyrelsens 
verksamhetsplan för 2020-2022.

Bakgrund
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2020-2022 som grund ska 
kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas 
verksamhetsplaner innehåller:

 Kommungemensamma mål
 Nämndspecifika mål
 En övergripande fördelning av nämndens driftbudget
 En övergripande fördelning av investeringsbudget per projekt

-

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef
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Vallentuna – där människor och idéer växer 

Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kom-
munplanen för 2020-2022. 

 

Vision och styrmodell 

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. 

  Varaktighet 

  Inspiration 

  Samverkan 

  Innovation 

  Omtänksamhet 

  Nav 

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 ut-
veckling.” 

Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar: 

 Här växer människor och företag 

 Bästa kommunen att bo och leva i 

 Fler och växande Vallentunaföretag 

 Närmare till allt 

 God ekonomisk hushållning 

För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de 
mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämn-
derna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna 
genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. 
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Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksam-
het. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäl-
ler de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad 
och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och 
ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. 
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Nämndens uppgift 

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägen-
heter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för hela kom-
munens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och 
uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. Om kommunstyrelsen anser att det finns 
risk att kommunens ekonomiska resultat under innevarande år blir negativt får kommunstyrelsen 
besluta om ekonomiska åtgärder som omfattar en eller flera nämnder och dess verksamhet 

Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan med ansvar för att en gemensam perso-
nalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar också för arbetsmarknads- och nä-
ringslivsfrågor, turist- och besöksnäringsfrågor, en effektiv IT-struktur, översiktsplanering och sam-
verkan med övriga delar av samhället. 

I ansvaret ingår också den översiktliga planeringen av mark och vatten, en god livsmiljö i kommu-
nen samt energiplanering och energihushållning. Kommunstyrelsen ska vidare fullgöra kommunens 
uppgifter avseende den översiktliga planeringen och ansvaret för exploatering och infrastruktur. 
Liksom den strategiska planeringen för trafik- och miljöfrågor. 

Kommunala funktionshinderrådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen. 

Kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen. 

Brottsförebyggande rådet, Tryggare Vallentuna, är ett rådgivande organ under kommunstyrel-
sen. 

Överförmyndarnämnden i Norrort är gemensam för Sollentuna, Sigtuna, Upplands Väsby och 
Vallentuna. Nämndens 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. 
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Kommunens strategiska inriktningar och mål 

Strategiska inriktningar: 

Här växer människor och företag 

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. För 
att uppnå detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag ut-
vecklas i takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir 
fler, pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar. 
 
Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen miljö-
påverkan ska minska och invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val 
ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska behålla sin miljö-
certifiering enligt ISO 14001. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs också att 
infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsak-
tiviteter samt gång- och cykelvägar. 
 
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. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns 
lika rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka diskrimi-
nering, främlingsfientlighet och rasism. 

 

Kommungemensamt mål: 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

Nämndens mål: 

Utveckla det systematiska miljöarbetet samt minska kommunens egen miljö- och klimatpåver-

kan. 

Beskrivning 

Kommunen ska utveckla det systematiska miljöarbetet samt minska kommunens egen miljö- och 
klimatpåverkan med fokus på hållbar upphandling, ökad källsortering och fossilfri energi.  Kommu-
nen ska aktivt minska sin klimatpåverkan och nå visionen om noll nettoutsläpp av växthusgaser ge-
nom alternativa och innovativa energilösningar, energieffektivisering och fossilbränslefria tjänstere-
sor. Vallentuna kommun ska sträva efter att ställa höga miljökrav i upphandling, tillämpa ett livscy-
kelperspektiv och prioritera miljömärkning vid inköp. 

Indikator/nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 

Placering i Aktuell Hållbarhet kommun-
ranking 

 67   84   202  

Koldioxidutsläpp från kommunens bi-
lar per körd km 

 -   98   103  

Andel kommunala enheter som har 
källsortering 

 -   38 %   36 %  

Koldioxidutsläpp, genomsnitt gram koldioxid per körd kilometer, bilar med digital körjournal 
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Nämndens mål: 

Underlätta för invånare och företag att göra miljömässigt hållbara val och minska sin klimatpå-

verkan. 

Beskrivning 

Kommunen ska underlätta för invånare och företag att göra miljömässigt hållbara val och minska 
sin klimatpåverkan. Fokusområden ska vara att främja fossilfrihet och hållbar mobilitet, öka in-
samling av matavfall, stärka ekosystemtjänster och förbättra vattenkvalitet. Den fysiska planeringen 
ska främja att minska miljö- och klimatpåverkan och säkerställa klimatanpassning. Hållbarhetspro-
gram tas fram i dialog med andra aktörer för större nybyggnationsområden. Markanvisningar ska 
främja innovativa hållbarhetslösningar. Åtagandena för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten 
ska säkerställas och kommunen ska verka för god vattenkvalitet och minskad övergödning i samver-
kan med markägare, verksamhetsutövare och grannkommuner. 

Indikator/nyckeltal  Utfall 2019   Utfall 2018   Utfall 2017  

 Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, andel  

 -   31   37  

 Utsläpp av växthusgaser, ton CO2-
ekv/inv  

 -   -   3,33  

 

Nämndens mål: 

Utveckla arbetet med social hållbarhet med en helhetssyn på jämlik folkhälsa, trygghet och in-

kludering. 

Beskrivning 

Vallentuna kommun ska aktivt bidra till att skapa samhälleliga förutsättningar för invånare att upp-
leva en god hälsa och trygghet. I arbetet ligger fokus på goda uppväxtvillkor för barn och unga, häl-
sofrämjande och trygg yttre miljö samt förebyggande arbete riktat mot psykisk ohälsa och beroende-
problematik. Kommunens arbete ska utvecklas med fokus på främjande insatser och med hänsyn 
till olika målgruppers behov. Ett arbete inriktat på skyddsfaktorer hos barn och unga främjar både 
psykisk hälsa och bidrar till ett tryggare Vallentuna, där människor och företag kan växa. Kom-
munövergripande riktlinjer ska tas fram för det minoritetspolitiska arbetet för att möta ökade lag-
krav avseende samråd och barn- och ungdomsperspektiv. 

Indikator/nyckeltal  Utfall 2019   Utfall 2018   Utfall 2017  

 Invånare 16-84 år med avsaknad av 
tillit till andra, andel  

 -   17 %   -  

 Unga som ofta tycker det är riktigt 
härligt att leva, andel  

 -   23 %   -  

 Lämnat etableringsuppdraget och bör-
jat arbete eller studera (status efter 90 
dagar), andel  

 -   63 %   46 %  
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Nämndens mål: 

Säkerställa strategisk bostadsplanering och utbyggnad enligt avtal om Sverigeförhandlingen. 

Beskrivning 

Kommunen har en god framförhållning vad gäller den fysiska planeringen som möjliggör byggstart 
för i snitt 400 bostäder per år fram till 2035. Den nya översiktsplanen och pågående detaljplaner 
har en tydlig inriktning om bebyggelseutveckling kring Roslagsbanan i enlighet med tecknade avtal 
inom Sverigeförhandlingen om en förlängning av Roslagsbanan till Stockholms central. Bostads-
byggnadsprognosen uppdateras årligen och innehåller en plan för hur målsättningar för bostads-
byggande och upplåtelseformer ska förverkligas. 

Indikator/nyckeltal  Prognos 2019   Utfall 2018   Utfall 2017  

 Antal färdigställda bostäder inom Sve-
rigeförhandlingen  

 210   89   43  

 Antal antagna detaljplaner inom Sve-
rigeförhandlingen  

 3   2   1  

Strategiska inriktningar: 

Bästa kommunen att bo och leva i 

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. 
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. 
 
Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill. 
Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild priorite-
ring de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor. 
 
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 bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till 
kommuninvånarna och det lokala näringslivet. 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

Nämndens mål: 

Erbjuda hög service, tillgänglighet och delaktighet. 

Beskrivning 

Kommunens organisation ska präglas av att vara en serviceorganisation som ska uppfattas som lät-
tillgänglig och transparent. Kommunen ska ha tydliga servicenivåer, jämförelsetjänster, vägledande 
e-tjänster och en väl fungerande synpunktshantering. Den digitala samhällsbyggnadsprocessen ökar 
tillgängligheten för både medborgare och företag. Det blir enklare för olika aktörer att ha kontakt 
med varandra och alla får tillgång till samma information. Det systematiska förbättringsarbetet ut-
går från kommunens kvalitetsstrategi, med metoder som bland annat omfattar benchmarking och 
best practice. 
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Indikator/nyckeltal  Utfall 2019   Utfall 2018   Utfall 2017  

Tillgänglighet, telefoni. SKLs mätning 
KKiK 

 -   83 %   56 %  

Bemötande, telefoni. SKLs mätning 
KKiK 

 -   91 %   74 %  

Andel svar på e-post inom en dag  -   98 %   83 %  

Nämndens mål: 

Vallentuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ha ett hållbart medarbetarengage-

mang. 

Beskrivning 

Vallentuna befinner sig mitt i en växande storstadsregion där konkurrensen om rätt kompetens är 
hög. Vallentuna ska vara en attraktiv kommun där talanger kan utveckla sin fulla potential och med-
arbetare vill rekommendera sina nätverk att söka jobb i kommunen. Ett hållbart medarbetarengage-
mang i form av hög motivation, ett gott ledarskap och en väl fungerande styrning leder till goda 
verksamhetsresultat. Som arbetsgivare har kommunen fokus på att rekrytera, behålla och utveckla 
medarbetares kompetens. En god onboardingprocess för nyanställda är en förutsättning för ett håll-
bart medarbetarengagemang och ökar effektiviteten i arbetet. 

Indikator/nyckeltal  Utfall 2019   Utfall 2018   Utfall 2017  

 HME, Hållbart medarbetarengage-
mang Vallentuna totalt  

 -   80   80  

 HME, Hållbart medarbetarengage-
mang kommunstyrelsen  

 -   78   79  

 Personalomsättning, Vallentuna totalt   -   17,5 %   15,3 %  

 Personalomsättning, kommunstyrel-
sen  

 -   12,2 %   12,7 %  

Nämndens mål: 

Erbjuda trygga och attraktiva offentliga miljöer. 

Beskrivning 

Vallentuna kommun ska verka för att kommersiellt och offentligt serviceutbud ska utvecklas i cen-
trala delar. Trygga, trafiksäkra och attraktiva stråk ska knyta ihop målpunkter i kommunen. Trygg-
hetsvandringar bidrar till att utveckla trygga offentliga miljöer. Samverkan med civilsamhället sker 
genom grannstödsbil och nattvandring.  Kommunens lokaler utvecklas med utgångspunkt från sta-
tusinventeringar och löpande dialog med verksamheterna för väl anpassade och fungerande lokaler. 

Indikator/nyckeltal  Utfall 2019   Utfall 2018   Utfall 2017  

 Öppna jämförelser – trygghet och sä-
kerhet SKL ranking  

 -   70   48  

 Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom 
området trygghet  

 -   -   56  

 Nöjd-Kund-Index (NKI) kommunens lo-
kaler  

 -   54   -  
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Strategiska inriktningar: 

Fler och växande Vallentunaföretag 

Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera re-
gelverken, 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. 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor 

och företag i gemenskap ska kunna växa. 

Nämndens mål: 

Vallentuna ska vara en attraktiv kommun för etablering av företag. 

Beskrivning 

Kommunen ska arbeta för att förbättra näringslivsklimatet och vara ett attraktivt etableringsalter-
nativ. Tillgången till arbetstillfällen i kommunen ska öka i takt med befolkningstillväxten. Kommu-
nens ska ha aktiv samverkan med näringsliv och fastighetsägare kring utvecklingen av kommunen. 
Kommunens verksamheter ska erbjuda service och ha flexibilitet för att möjliggöra utveckling och 
tillväxt av företag i kommunen. En god kommunikation om upphandlingar stärker företagens möj-
ligheter att lämna anbud. Genom markanvisningar kan fler intressenter höra av sig med anbudsför-
slag för angiven mark. Kommunen ska främja god konkurrens mellan olika aktörer på marknaden. 

Indikator/nyckeltal  Utfall 2019   Utfall 2018   Utfall 2017  

 Antal företag totalt   -   3 929   3 857  

 Företagsklimat. Svenskt näringsliv   3,35   3,1   3,29  

 Ranking, företagsklimat Svenskt nä-
ringsliv  

 75   133   94  

Strategiska inriktningar: 

Närmare till allt 

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. 
 
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 
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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. 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

Nämndens mål: 

Utveckla tillgängliga, hållbara, attraktiva och säkra transportmöjligheter för Vallentunas invå-

nare. 

Beskrivning 

En aktiv strategisk trafikplanering med utgångspunkt från trafikstrategi och parkeringsstrategi är 
viktig för att säkerställa säkra och attraktiva transportvägar för alla trafikslag. Kollektivtrafiken ut-
vecklas till ett än mer attraktivt färdsätt i nära samverkan med Trafikförvaltningen och Trafikverket. 
Det sker bland annat genom att utveckla Roslagsbanan, nya stombussträckor och förberedelser in-
för försök med anropsstyrd busstrafik i delar av kommunen. Satsningar på gång- och cykelvägar och 
cykelparkeringar utgår från prioriteringar av säkra skolvägar och cykelpendling. 

Indikator/nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 

Nöjd med kommunala gator och vägar 
(NKI) 

- - 55 

Nöjd med kommunala gång- och cykel-
vägar (NKI 

- - 54 

Strategiska inriktningar: 

God ekonomisk hushållning 

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. 
 
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 för-
ändringar. 
 
Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat. 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

Nämndens mål: 

Öka kostnadseffektiviteten genom jämförelse med de kommuner som lyckats bäst. 

Beskrivning 

Kostnadseffektivitet ska beaktas i kommunens kvalitetsarbete. Kommunen ska arbeta systematiskt 
med effektivitetsstudier utifrån metoderna benchmarking och best practice enligt kvalitetsstrategin. 
Digitaliseringsstrategin anger att digitalisering ska användas för att stödja verksamheterna i sin 
strategiska utveckling och bidra till kostnadseffektivitet. Digitala tjänster med hög kvalitet ska 
kunna användas av alla privatpersoner, organisationer, företag och besökare i kommunen. Det ska 
aktivt bidra till att förenkla vardagen och är en viktig del i kommunens mål för hållbar tillväxt. Inno-
vativa och samverkande lösningar ska förbättra servicen och även bidra till att effektivisera kommu-
nens interna administration. 
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Indikator/nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 

Nettokostnader per invånare, enligt 
årsredovisning 

 49514 49306 

Självfinansieringsgrad, enligt årsredo-
visning 

 32% 40% 

 

Nämndens mål: 

Effektivt och flexibelt lokalutnyttjande. 

Beskrivning 

Arbetet med lokaleffektivitet ska utvecklas i enlighet med kommunens policy för styrning och upp-
följning av ekonomi och verksamheter. Den anger att lokalanvändningen ska optimeras för bättre 
nyttjande av kommunens fastigheter. Lokaler ska i framtiden kunna bli ändamålsenliga för flera 
olika verksamheter. Vid en bedömning av lokalers flexibilitet ska även möjliga samordningslös-
ningar med andra fastighetsaktörer vägas in. All kommunal verksamhet ska i första hand utnyttja 
kommunens egna lokaler. 

Indikator/nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 

Lokaleffektivitet, yta per elev i grund-
skola 

- - - 

Lokaleffektivitet, yta per boende i 
äldreomsorg 

- - - 

Lokaleffektivitet, yta per anställd vid 
kontor 

- - - 
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Budget 2020-2022 

Driftbudget 

Driftbudget per område, mnkr 

Område  Prognos Budget Plan Plan 

  2019 2020 2021 2022 

      

Kommunstyrelsen inklusive 
resultatenheter 

K     

 I     

Totalt N -187,1 -187,8 -192,8 -197,2 

      

Kommunledningskontoret K     

 I     

 N -107,0 -105,9 -105,9 -108,0 

      

Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen 

K 
    

 I     

 N -57,8 -63,8 -63,8 -65,1 

      

Kommunstyrelsens oförut-
sedda (KSOF) 

K     

 I     

 N -2,5 -5,0 -5,0 -5,0 

      

Räddningstjänst K     

 I     

 N -19,8 -20,1 -20,2 -20,4 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens resultatenheter, mnkr 

Område  Prognos Budget Plan Plan 

  2019 2020 2021 2022 

      

Fastighetsavdelningen K     

 I     

 N 10,3 7,0 2,1 1,3 

      

Avfallsverksamhet K -28,9 -27,6 -30,4 -30,4 

 I 28,9 27,6 30,4 30,4 

 N 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringsbudget 

Investeringsbudget per projekt, mnkr 

Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 

 2019 2020 2021 2022 projekt 

Årliga anslag 29,9 26,0 27,0 27,0  

IT-utrustning 1,5 3,0 3,0 3,0  

KSOF 0,0 2,0 2,0 2,0  

Beläggning vägar 3,0 3,0 4,0 4,0  

Cykelvägnät 3,0 2,0 2,0 2,0  

Energisparåtgärder 3,0 3,0 3,0 3,0  

Trafikinvesteringar 9,4 2,0 2,0 2,0  

Trafiksäkerhetsåtgärder 5,0 4,0 4,0 4,0  

Åtgärder vägar, gångbanor 2,0 3,0 3,0 3,0  

Årligt anslag KLK 2,0 3,0 3,0 3,0  

Årligt anslag SBF 1,0 1,0 1,0 1,0  

Fleråriga projekt 71,0 123,5 66,0 56,0 953,8 

Gång- och cykelväg Kårsta-Eksko-
gen 

0,0 12,6 0.0 0,0 13,0 

Cykelväg runt Vallentunasjön, för-
studie 

0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 

Gång- och cykelväg Lindholmen 0,4 2,2 0,0 0,0 3,7 

Gång- och cykelväg Bällstabergsvä-
gen 

1,2 4,9 3,5 0,0 10,0 

Gång- och cykelväg Vallentuna-
Karby 

1,0 5,5 11,5 11,0 40,0 

Kommunhus 0,0 3,6 0,0 0,0 400,0 

Lekplats i Kårsta 0,0 7,0 0,0 0,0 7,0 

Lindholmsvägen 0,0 9,0 6,0 0,0 15,0 
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Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 

Lekplats i centrala Vallentuna 8,6 0,0 0,0 0,0 9,0 

Tillgänglighet avfallshämtning 0,4 1,0 0,0 0,0 1,5 

Upprustning torgytor, etapp 4 & 5 7,0 6,9 0,0 0,0 14,1 

Våtmarkspark 7,5 7,9 0,0 0,0 15,5 

Planerat underhåll fastighet 34,2 35,0 35,0 35,0 312,2 

Planerat underhåll ishallar 0,7 7,4 0,0 0,0 27,3 

Lekplatser upprustning 5,5 4,1 4,5 4,5 50,1 

Digitaliserad samhällsbyggnadspro-
cess 

1,5 1,0 0,5 0,5 4,0 

Fettavskiljare kök 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 

Källsortering 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 

Centrumutveckling 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 

Digitalisering 0,0 2,0 2,0 2,0 6,0 

Gång- och cykelväg Kragstalund 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 

Infartsparkering 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 

Mobil reservkraft 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 

Totalt 100,9 149,5 93,0 83,0 953,8 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 165
Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan 2020-2022 (BUN 
2019.635)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att:
 
- fastställa föreslagen verksamhetsplan 2020-2022.
- ge förvaltningen i uppdrag att komplettera VP-underlaget med klarare målskrivningar med 
mätbara mål och inkludera förskolan med sina mål i planen. Detta för att ha ett stabilt 
underlag inför kommande år.
- ge förvaltningen i uppdrag att rapportera detta till barn- och ungdomsnämnden under första 
halvåret 2020.

Anteckning
Jenny Thörnberg (MP) deltar inte i beslutet.
 
Jacob Hagnell (SD) deltar inte i beslutet.
 
Thomas Arctaedius och Gustav Elfström (båda S) deltar inte i beslutet med hänvisning till 
Socialdemokraternas yrkande i ärendet om kommunplan.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen kommunplanen och därefter fastställer nämnden sin 
verksamhetsplan. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
verksamhetsplan för 2020-2022 för barn- och ungdomsnämnden.

Yrkanden
Erik Ideström (L) yrkar att barn- och ungdomsnämnden fastställer föreslagen 
verksamhetsplan 2020-2022 och dessutom ge förvaltningen uppdrag enligt protokollsbilaga 1.

Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på Erik Ideströms (L) yrkande och finner att 
barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §94 BUN AU Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan 2020-2022
2. Tjänsteskrivelse Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan 2020-2022
3. Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan 2020-2022

Expedieras till 
Akten

1
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2019-11-18

DNR BUN 2019.635 
LINDA HALLÉN SID 1/1
CHEF FÖR KVALITETSENHETEN 
  
LINDA.HALLEN@VALLENTUNA.SE  BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Barn- och ungdomsnämndens 
verksamhetsplan 2020-2022

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer verksamhetsplan 2020-2022.

Ärendet i korthet
Kommunfullmäktige fastställer årligen kommunplanen och därefter fastställer 
nämnden sin verksamhetsplan. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett 
förslag till verksamhetsplan för 2020-2022 för barn- och ungdomsnämnden.

Handlingar
1. Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan 2020-2022

Jonas Hård Maria Rosshagen
Tf förvaltningschef Tf chef förvaltningsutveckling

______________________

Ska expedieras till
Akten
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Vallentuna – där människor och idéer växer
Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade 
kommunplanen för 2019-2021.

Vision och styrmodell

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.

  Varaktighet
  Inspiration
  Samverkan
  Innovation
  Omtänksamhet
  Nav

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.”

Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar:

 Här växer människor och företag
 Bästa kommunen att bo och leva i
 Fler och växande Vallentunaföretag
 Närmare till allt
 God ekonomisk hushållning
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För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål 
nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna 
bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna 
genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om.

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. 
Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de 
politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och 
innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och 
ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal.
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Nämndens uppgift
Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att med barnet och eleven i centrum ansvara för förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Barn- och 
ungdomsnämnden ansvarar också för öppen förskola och ungdomsmottagning.
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Kommunens strategiska inriktningar och mål

Strategiska inriktningar:

Här växer människor och företag

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa 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, 
pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar.

Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen 
miljöpåverkan ska minska och invånarnas möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. 
Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska behålla sin miljöcertifiering 
enligt ISO 14001. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs också att 
infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för 
fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar.

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. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika 
rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka diskriminering, 
främlingsfientlighet och rasism.

Kommungemensamt mål:
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

Nämndens mål:
Hållbar skolkommun

Beskrivning

Vallentuna ska för barnets bästa verka för att vara en hållbar skolkommun utifrån miljö, sociala och 
ekonomiska perspektiv. 

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att vara en hållbar skolkommun krävs ett 
arbete som riktas både mot nutid och framtid.

Målet når vi genom att arbeta för att; 
- minska verksamheternas direkta klimatavtryck
- främja möjligheter för barn och medarbetare i verksamheterna att göra hållbara val gällande 
miljökritiska frågor, kring sociala och demokratiska värderingar, framtida - studier och yrken  samt 
hälsa
- skapa förutsättningar för en skolorganisation som, genom långsiktig och strategisk 
kompetensförsörjning, innovation och flexibilitet, kan ställa om utifrån nya nulägen.

Med skola avses alla utbildningsverksamheter under nämndens ansvar, förskola, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem, samt förvaltning med tillhörande avdelningar. Med begreppet barn 
avses barn och elever i verksamheterna.

Indikatorer
- Skolmatens klimatpåverkan
- Andelen inköp av ekologiska livsmedel
- Andel elever åk 3, 6, 8 som känner sig trygga i skolan
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- Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är tryggt i förskola eller familjedaghem
- Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är tryggt i förskoleklass, åk 3 och 6
- Andel lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen
- Andel årsarbetare i fritidshemmen med pedagogisk högskoleutbildning
- Sjuktal för tillsvidareanställd personal

Strategiska inriktningar:

Bästa kommunen att bo och leva i

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på.
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 flexibilitet är 
viktigt.

Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill.
Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild 
prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor.

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 underlättar 
kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fortsätta 
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 bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till 
kommuninvånarna och det lokala näringslivet.

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

Nämndens mål:
Attraktiv skolkommun

Beskrivning

Vallentuna ska vara en attraktiv skolkommun genom en hög kvalitet i nämndens verksamheter utifrån 
perspektiven kunskapsutveckling, lärmiljö och likvärdighet. 

Hög kvalitet kan och bör värderas utifrån flera olika aspekter så som varje barns kunskapsutveckling, 
hälsa, lärmiljö och arbetsmiljö. En verksamhet av hög kvalitet kan ses utifrån att den har beredskap för 
och klarar av att hantera förändringar och situationer som utmanar. En annan viktig aspekt av hög 
kvalitet som behöver utvärderas systematiskt är hur barn, personal och vårdnadshavare uppfattar 
verksamheten. Hur verksamheterna och skolkommunen uppfattas utgör ett viktigt led i strävan mot 
att förskolor och skolor i Vallentuna ska vara ett självklart val för kommunens invånare. 

Målet når vi genom att arbeta för att; 
- öka måluppfyllelsen och främja varje barns positiva kunskapsutveckling
- öka psykiska hälsan genom närvarofrämjande och hälsofrämjande arbete
- öka likvärdigheten och utveckla vad skolkommunen står för och vad barn, vårdnadshavare kan 
förvänta sig av skolkommunen.

Med skola avses alla utbildningsverksamheter under nämndens ansvar, förskola, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem, samt förvaltning med tillhörande avdelningar. Med begreppet barn 
avses barn och elever i verksamheterna.
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Indikatorer
- Andel elever åk 9 som nått målen i alla ämnen jämfört med rikets snitt
- Genomsnittligt betyg åk 9 i jämförelse med rikets snitt
- Positivt förädlingsvärde elever åk 9 i förhållande till åk 6
- Andel elever med ogiltig frånvaro över 10%
- Andel positiva svar åk 5, 8 på frågan “Jag kan rekommendera min skola till en kompis”
- Andel positiva svar vårdnadshavare förskoleklass, åk 3, 8 på frågan “Jag kan rekommendera mitt 
barns skola”
- Andel positiva svar vårdnadshavare förskola på frågan “Verksamheten är stimulerande för mitt barn”
- Andelen årsarbetare i förskolan med förskollärarexamen

Strategiska inriktningar:

Fler och växande Vallentunaföretag

Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera 
regelverken, 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 
livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till universitet och lärosäten och mer tech-
baserade företag.

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.

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor 
och företag i gemenskap ska kunna växa.

Nämndens mål:
Framåt tillsammans

Beskrivning

Skolkommunen Vallentuna går framåt tillsammans genom samverkan mellan skolverksamheter inom 
skolkommunen och näringsliv, föreningsliv samt lärosäten i regionen, både lokalt och regionalt.

Skolkommunen ska även underlätta för fristående aktörer inom skola och barnomsorg att etablera sig 
för att genom konkurrens höja kvaliteten på verksamheterna. 

Målet når vi genom att arbeta för att; 
- främja skolans samverkan mellan verksamheterna inom skolkommunen och med forskning, 
näringsliv och utbildning
- möjliggöra etablering i skolkommunen för fristående aktörer
- attrahera och behålla VFU-studenter i verksamheterna
- barn i skolan utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap

Med skola avses alla utbildningsverksamheter under nämndens ansvar, förskola, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem, samt förvaltning med tillhörande avdelningar. Med begreppet barn 
avses barn och elever i verksamheterna.
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Indikatorer
- Andel VFU-studenter som ställer sig positiva till att arbeta i Vallentuna skolkommun
- Antal PRAO-platser årligen som Vallentunas kommunala verksamheter kan erbjuda skolkommunens 
elever

Strategiska inriktningar:

Närmare till allt

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 
klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats.

Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och 
människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i 
betydelse, 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 
erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum.

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.

Nämndens mål:
Mobilitetens möjligheter

Beskrivning

Vallentuna skolkommun arbetar för att ta vara på de möjligheter som ökad mobilitet medför, utifrån 
geografiska men också digitala perspektiv. Genom digitalisering kan geografiska avstånd överbryggas 
och skapa fler möjligheter för barn i skolan och samverkan med region och omvärld i gemensamma 
frågor. 

Målet når vi genom att arbeta med att; 
- genom att ha skolor med hög kvalitet behålla folkbokförda barn i Vallentuna i skolkommunen och 
locka barn från närliggande kommuner till skolkommunen
- främja digitala lösningar i skolan för att öka tillgängligheten och valfriheten för barn i verksamheten
- främja skolors möjlighet till profilering

Med skola avses alla utbildningsverksamheter under nämndens ansvar, förskola, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem, samt förvaltning med tillhörande avdelningar. Med begreppet barn 
avses barn och elever i verksamheterna.

Indikatorer
- Andel elever folkbokförda i Vallentuna som väljer att gå inom skolkommunen
- Täthet gällande digitala verktyg i skolan
- Beläggning kommunala förskolor och skolor

Strategiska inriktningar:

God ekonomisk hushållning

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 
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kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, även om 
vi gör kvalitetssatsningar.

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.

Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat.

Kommungemensamt mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

Nämndens mål:
God ekonomisk hushållning

Beskrivning

Vallentuna skolkommun ska löpande eftersträva en ekonomi i balans och en god ekonomisk 
hushållning. Samverkan ska prägla ekonomistyrningen och regelbunden utvärdering ska ske för att 
säkerställa att resurser används på rätt sätt för att skapa lärande-effekter för barn i skolan. 

Målet når vi genom att arbeta med att; 
- utveckla innovativa och effektiva arbetssätt och organisationer
- resursfördelning och beslut fattas utifrån barn- och lärandeperspektiv
- utveckla prognosarbetet för att öka precisionen i prognoser

Med skola avses alla utbildningsverksamheter under nämndens ansvar, förskola, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem, samt förvaltning med tillhörande avdelningar. Med begreppet barn 
avses barn och elever i verksamheterna.

Indikatorer
- Budget i balans
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Budget 2020-2022

Driftbudget

Driftbudget per område, mnkr

Område Prognos Budget Plan Plan

2019 2020 2021 2022

Barn- och ungdomsnämndens 
fasta ram

K

I

N 152,7 148,3 138,3 140,6

Skolpeng

K

I

N 636,4 654,5 664,2 676,6

K

I

N

Investeringsbudget

Investeringsbudget per projekt, mnkr

Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt

2019 2020 2021 2022 projekt

Förskola Centrala Vallentuna 0 0 0 0 60

Förskola Karby 0 0 0 0 58

Förskola Kristineberg norra 0 0 4 45 60

Förskola Lindholmen 0 0 0 1 60

Förskola Ormsta 4 0 0 0 4

Förskola Åby ängar 6 0 0 0 6

Hagaskolan 106 1 0 0 439

Hammarbackens träningsskola 3 0 0 0 6

Hjälmstaskolans kök 12 0 0 0 14

Karbyskolan ombyggnad för 
förskola

15 0 0 0 15
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Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt

Lindholmen kapacitetsökning 2 0 0 0 2

Lovisedalsskolan matsal 2 0 0 0 2

Nya skolor inventarier + 
byggkoordinator

16 2 0 0 29

Skola/förskola Kristineberg södra 0 0 0 1 400

Årligt anslag 6 6 6 6 66

Totalt 172,0 9,0 10,0 53,0 1 221,0
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2019-12-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84
Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020-2022 (UN 2019.128)

Beslut
Utbildningsnämnden fastställer föreslagen verksamhetsplan 2020-2022, med följande tillägg:
 
- Följande mening ska läggas till under avdelningen Nämndens uppgift:
"Utbildningsnämnden har valt att formulera nämndens mål utifrån de områden där det finns 
störst behov av utveckling."
 
- Målet nedan ska även gälla anställdas förutsättningar till att göra hållbara val:
"Utbildningsnämndens verksamheter ska minska sin klimatpåverkan och främja elevers 
förutsättningar till att göra hållbara val."

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen kommunplanen och därefter fastställer nämnden sin 
verksamhetsplan. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
verksamhetsplan för 2020-2022 för utbildningsnämnden.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar att utbildningsnämnden fastställer föreslagen verksamhetsplan 2020-
2022, med följande tillägg:
 
- Följande mening ska läggas till under avdelningen Nämndens uppgift:
"Utbildningsnämnden har valt att formulera nämndens mål utifrån de områden där det finns 
störst behov av utveckling."
 
- Målet nedan ska även gälla anställdas förutsättningar till att göra hållbara val:
"Utbildningsnämndens verksamheter ska minska sin klimatpåverkan och främja elevers 
förutsättningar till att göra hållbara val."

Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §59 UN AU Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020-2022
2. Tjänsteskrivelse 
3. Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020-2022

Expedieras till 
Akten
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Tjänsteskrivelse

Utbildningsnämndens verksamhetsplan 
2020-2022

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan 2020-2022.

Ärendet i korthet
Kommunfullmäktige fastställer årligen kommunplanen och därefter fastställer 
nämnden sin verksamhetsplan. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett 
förslag till verksamhetsplan för 2020-2022 för utbildningsnämnden.

Handlingar
1. Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020-2022

Jonas Hård Maria Rosshagen
Tf förvaltningschef Tf avdelningschef 
förvaltningsutveckling

______________________

Ska expedieras till
Akten



2020
Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2020-2022



Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2020-2022 2(12)

Innehållsförteckning

Vallentuna – där människor och idéer växer....................................................3

Nämndens uppgift ...........................................................................................5

Kommunens strategiska inriktningar och mål..................................................6

Här växer människor och företag..................................................................................6

Bästa kommunen att bo och leva i ................................................................................7

Fler och växande Vallentunaföretag ..............................................................................8

Närmare till allt ..........................................................................................................9

God ekonomisk hushållning .........................................................................................9

Budget 2020-2022.........................................................................................11

Driftbudget ..............................................................................................................11

Investeringsbudget ...................................................................................................11



Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2020-2022 3(12)

Vallentuna – där människor och idéer växer
Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade 
kommunplanen för 2020-2022.

Vision och styrmodell

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.

  Varaktighet
  Inspiration
  Samverkan
  Innovation
  Omtänksamhet
  Nav

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.”

Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar:

 Här växer människor och företag
 Bästa kommunen att bo och leva i
 Fler och växande Vallentunaföretag
 Närmare till allt
 God ekonomisk hushållning
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För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål 
nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna 
bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna 
genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om.

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. 
Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de 
politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och 
innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och 
ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal.
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Nämndens uppgift
Utbildningsnämndens uppgift är att ansvara för gymnasieskola inom kommunen och låta elever fritt få 
välja gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utbildningsnämnden ansvarar också för kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och uppföljning av alla 16–19-åringar.

Utbildningsnämnden har valt att formulera nämndens mål utifrån de områden där det finns störst 
behov av utveckling.
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Kommunens strategiska inriktningar och mål

Strategiska inriktningar:

Här växer människor och företag

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa 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, 
pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar.

Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen 
miljöpåverkan ska minska och invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara 
val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska behålla sin 
miljöcertifiering enligt ISO 14001. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs också 
att infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för 
fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar.

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. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika 
rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka diskriminering, 
främlingsfientlighet och rasism.

Kommungemensamt mål:
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

Nämndens mål:
Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta för en långsiktig hållbar utveckling utifrån social 
hållbarhet

Nämndens mål:
Utbildningsnämndens verksamheter ska minska sin klimatpåverkan och främja elevers och 
anställdas förutsättningar till att göra hållbara val

Beskrivning

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För utbildningsnämndens verksamheter innebär 
detta att arbeta både utifrån ett nutida och ett framtida perspektiv vad gäller miljö, demokratiska 
värderingar och trygghetsfaktorer. 

Dit når vi genom att arbeta för att; 
- minska verksamheternas direkta klimatavtryck 
- i utbildningen ha ett fokus på att öka kunskapen kring hållbarhetsfrågor
- främja möjligheter för elever och medarbetare i verksamheterna att öka sin kunskap så att det ger 
bättre förutsättningar att göra hållbara val vad gäller miljö, sociala och - demokratiska värderingar, 
framtida studier och yrken samt hälsa  
- skapa förutsättningar för unga vuxna (16-24 åringar) i kommunen att vara i sysselsättning genom 
praktik, studier eller arbete

Indikatorer
- Skolmatens klimatpåverkan beräknad utifrån antal resor mellan Stockholm och Malmö
- Källsortering i gymnasiets verksamhet
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- Andel positiva enkätsvar gymnasiet åk 2 på frågan “Jag känner mig trygg på min skola”
- Andelen legitimerade lärare i gymnasiet 
- Andel legitimerade lärare i  vuxenutbildningen

Strategiska inriktningar:

Bästa kommunen att bo och leva i

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på.
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 flexibilitet är 
viktigt.

Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill.
Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild 
prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor.

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 underlättar 
kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fortsätta 
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 bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till 
kommuninvånarna och det lokala näringslivet.

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

Nämndens mål:
Utbildningsnämnden ska bedriva gymnasieverksamhet som kännetecknas av studiero.

Nämndens mål:
Utbildningsnämnden ska bedriva en gymnasieverksamhet med hög närvaro och positiv 
resultatutveckling för eleverna.

Nämndens mål:
Utbildningsnämnden tillsammans med verksamheter inom vuxenutbildningen ska bedriva 
utbildning med hög måluppfyllelse för sina elever som leder till sysselsättning efter avslutad 
utbildning.

Beskrivning

Utbildningsnämnden ska aktivt arbete för att bedriva en verksamhet av hög kvalitet inom gymnasie- 
och vuxenutbildningen. Hög kvalitet kan och bör värderas utifrån flera olika aspekter så som varje 
elevs kunskapsutveckling, hälsa, lärmiljö och arbetsmiljö. För utbildningsnämndens verksamheter 
innebär detta att arbeta utifrån perspektiven, närvaro och psykisk hälsa, studiero och 
resultatutveckling för alla elever. En utbildning med hög kvalitet ger eleverna möjlighet och 
förutsättningar till sysselsättning efter avslutade studier. 

- Målet når vi genom att arbeta för att; 
- ha en hög elevnärvaro
- följa upp och beakta elevernas förädlingsvärde i kvalitetsarbetet
- ha en undervisning i gymnasieskolan med ledning och stimulans för alla elever med hög studiero 
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- vuxenutbildning ska ha en undervisning där alla studerande får möjlighet att nå godkända kursbetyg 
och upplever en trygg studiesituation
- utbildningen ger eleverna förutsättningar till sysselsättning i form av vidare studier, praktik eller 
arbete, efter avslutad utbildning
- påverka hur studie- och yrkesvägledning inom KCNO arbetar  för att guida elever mot utbildning som 
arbetsmarknaden efterfrågar

Indikatorer
- Andelen positiva enkätsvar gymnasiet åk 2 på frågan “Det är arbetsro på mina lektioner” 
- Andel elever med ogiltig frånvaro över 10%
- Andelen elever som tar examen från gymnasiet 
- Positivt förädlingsvärde för elever i gymnasieskolan
- Andel studerande inom grundläggande och gymnasiala  vuxenutbildningen med godkända kursbetyg
- Sysselsättningsgrad efter avslutade gymnasiestudier

Strategiska inriktningar:

Fler och växande Vallentunaföretag

Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera 
regelverken, 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 
livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till universitet och lärosäten samt mer 
kunskapsföretag 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.

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor 
och företag i gemenskap ska kunna växa.

Nämndens mål:
Elever ska ges goda förutsättningar att starta eget företag

Nämndens mål:
Fler ska ges möjlighet till omskolning genom yrkesutbildning på kommunal vuxenutbildning till 
bristyrken

Beskrivning

Skolkommunen Vallentuna ska arbeta för att främja samverkan mellan skolverksamheter inom 
skolkommunen och näringsliv, föreningsliv samt lärosäten i regionen, både lokalt och regionalt. 
Utbildningsnämnden ska verka för att främja entreprenörskap och förutsättningar för att elever ska 
kunna starta eget företag. 
Kompetensförsörjningen inom flera branscher har stora utmaningar och tillgång till vuxenutbildning 
inom flera yrkesprogram är en förutsättning för att möta glappet att för få elever väljer yrkesprogram 
på gymnasiet. Att öppna för att få läsa valda yrkesprogram även för elever med fullgjord 
gymnasieutbildning ger större möjlighet för regionens näringsliv att växa. Utbildningsnämnden ska 
verka för att fler ges möjlighet till omskolning till bristyrken, vilket definieras som de yrken som 
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arbetsförmedlingen och länsstyrelsen ser har störst utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. 

Målet når vi genom att arbeta för att; 
- främja skolans samverkan mellan verksamheterna inom skolkommunen och med forskning, 
näringsliv och utbildning
- eleverna i utbildningen rustas i entreprenörskap och uppmuntras att prova företagande.
- möjliggöra utökning av omskolning till bristyrken inom vuxenutbildningen
- möjliggöra för elever inom gymnasiet att få kunskap om och prova på bristyrken inom kommunal 
regi

Indikatorer
- Antal elever som tar ut en yrkesexamen efter omskolning inom kommunal  vuxenutbildning

Strategiska inriktningar:

Närmare till allt

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 
klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats.

Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och 
människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i 
betydelse, 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 
erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum.

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.

Nämndens mål:
Möjliggöra att elever på gymnasiet kan gå önskad utbildning utifrån framtida ökande elevkullar

Beskrivning

Antalet elever inom gymnasieskolan kommer att öka med 2500 elever till år 2027 inom 
nordostsektorn. För att bereda plats för dessa krävs koordinering mellan kommuner där rörligheten 
mellan kommunerna är hög. Utbildningsnämnden behöver arbeta för att öka samverkan med 
kringliggande kommuner för att kunna möta de ökade elevkullarna och möjliggöra att framtida elever i 
gymnasieskolan ska kunna gå det program de önskar.  

Utbildningsnämnden ska även arbeta för att ta vara på de möjligheter som ökad mobilitet medför, 
både utifrån geografisk men också digitala perspektiv. Genom digitalisering kan geografiska avstånd 
överbryggas och skapa fler möjligheter för barn i skolan och samverkan med region och omvärld i 
gemensamma frågor. Tillsammans med verksamheterna ska nämnden arbeta för att samarbeten med 
skolor och lärosäten utomlands ska formaliseras, fördjupas och utökas. 

Målet når vi genom att arbeta för att; 
- öka samverkan med kringliggande kommuner för att bereda för ökande elevkullar
- utöka internationella samarbeten så att fler elever och lärare får möjlighet till internationella 
kontakter och utbyten

Indikatorer
- Andel elever i Vallentuna som antagits till det program de sökt i första hand
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Strategiska inriktningar:

God ekonomisk hushållning

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.

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.

Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat.

Kommungemensamt mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

Nämndens mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

Beskrivning

Utbildningsnämndens ska löpande eftersträva en ekonomi i balans. Kloka och väl underbyggda 
investeringar ska göras inom ramen för investeringsbudgeten. 

Ekonomistyrningen ska så långt möjligt präglas av tydlighet och enkelhet. För den egna regin ska 
huvudfokus därför vara volymer – både antalet barn/elever och antalet tjänster. Utöver det ska 
ekonomistyrningen präglas av samverkan. Samverkan kan avse till exempel lokaler, kost, vissa 
specialistfunktioner och nyckelaspekter av HR.

Indikatorer
- Budget i balans
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Budget 2020-2022

Driftbudget

Driftbudget per område, mnkr

Område Prognos Budget Plan Plan

2019 2020 2021 2022

Utbildningsnämndens 
rambudget

K

I

N 31,7 33,7 33,7 34,9

Gymnasieskolpeng

K

I

N 144,4 152,8 162,0 169,2

K

I

N

Investeringsbudget

Investeringsbudget per projekt, mnkr

Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt

2019 2020 2021 2022 projekt

Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5
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Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt

Totalt



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2019-12-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 188
Verksamhetsplan 2020-2022 Socialnämnden (SN 2019.214)

Beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2019-2021 och överlämnar den till 
kommunfullmäktige.

Anteckning
 
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström alla (S) deltar ej i beslutet med hänvisning till eget 
budgetförslag.
Gunnar Bergström (V) deltar ej i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen innehåller 
nämndens mål, samt budget och plan för 2020-2022.

Yrkanden
 
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar att socialnämnden godkänner verksamhetsplanen 
för 2019-2021 och överlämnar den till kommunfullmäktige.

Beslutsgång
 
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
socialnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §135 SN AU Verksamhetsplan socialnämnden 2020-2022
2. Tjänsteskrivelse, 2019-12-02, Verksamhetsplan socialnämnden 2020-2022
3. Verksamhetsplan 2020-2022 (Socialnamnden)

Expedieras till 
Akten, kommunfullmäktige
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 135
Verksamhetsplan socialnämnden 2020-2022 (SN 2019.214)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till socialnämnden för beslut 
utan eget ställningstagande då beslutsunderlag i ärendet inte skickats ut i tid för 
genomläsning.

Ärendebeskrivning
Inga handlingar finns ännu i ärendet.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämndens arbetsutskott beslutar att 
överlämna ärendet till socialnämnden för beslut utan eget ställningstagande då 
beslutsunderlag i ärendet inte skickats ut i tid för genomläsning.

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed
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ANDERS HALLINDER SID 1/1
CONTROLLER 
  
ANDERS.HALLINDER@VALLENTUNA.SE  SOCIALNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
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Tjänsteskrivelse
Verksamhetsplan 2020-2022 Socialnämnden

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2019-2021 och överlämnar den till
kommunfullmäktige.

Ärendet i korthet
Socialförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen innehåller
nämndens mål, samt budget och plan för 2020-2022.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2019-12-02, Verksamhetsplan socialnämnden 2020-2022
2. Verksamhetsplan socialnämnden 2020-2022

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akten, kommunfullmäktige
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Vallentuna – där människor och idéer växer
Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade 
kommunplanen för 2019-2021.

Vision och styrmodell

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.

 Varaktighet
 Inspiration
 Samverkan
 Innovation
 Omtänksamhet
 Nav

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.”

Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar:

 Här växer människor och företag
 Bästa kommunen att bo och leva i
 Fler och växande Vallentunaföretag
 Närmare till allt
 God ekonomisk hushållning

För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de 
mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. 

8
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Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar 
förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om.

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och 
verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både 
vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan 
månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av 
mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal.

9
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Nämndens uppgift
Socialnämndens uppgift är att bedriva verksamhet i enlighet med social lagstiftning och hälso- och 
sjukvårdslag upp till kommunal nivå. Det omfattar:

 individ- och familjeomsorg
 familjerättsfrågor och familjerådgivning
 stöd i samband med familjevåld
 stöd till brottsoffer
 omsorg av äldre och funktionsnedsatta
 stöd till personer med psykisk- eller annan funktionsnedsättning
 riksfärdtjänst
 tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av 

nikotinläkemedel och receptfria läkemedel

10
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Kommunens strategiska inriktningar och mål

Strategiska inriktningar:

Här växer människor och företag

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa 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, pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar.

Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen 
miljöpåverkan ska minska och invånarnas möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. 
Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska behålla sin 
miljöcertifiering enligt ISO 14001. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs 
också att infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för 
fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar.

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. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns 
lika rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka 
diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Kommungemensamt mål:
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

Nämndens mål:
Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare och verka för en lösningsorienterad 
samverkan, ett coachande ledarskap och en god arbetsmiljö.

Beskrivning

Socialnämndens verksamhet ska vara en attraktiv arbetsgivare och därför följa och utveckla:
•medarbetares engagemang
•medarbetares kompetens
•tillvaratagandet av medarbetarnas synpunkter, tankar och idéer
•ett ledarskap som skapar delaktighet
•ett ledarskap som skapar vilja att påverka
•ett ledarskap som skapar mod
•väl fungerande arbetslag
•en god arbetsmiljö
•en verksamhet som präglas av ömsesidig tillit

Indikatorer

Indikator Beskrivning Senaste värde Värde föregående 
period

Personalomsättning

Sjukfrånvaro

Medarbetarundersökni
ng HME (Totalt)

Medarbetarundersökni
ng HME (Ledarskap)
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Indikator Beskrivning Senaste värde Värde föregående 
period

Medarbetarundersökni
ng HME (Styrning)

Medarbetarundersökni
ng HME (Motivation)

Nämndens mål:
Socialnämndens verksamheter ska utveckla det systematiska arbetet med energi och miljö så 
att påverkan på miljön minskas.

Beskrivning

Socialnämnden ska verka för en minskad klimatpåverkan genom att:
•Miljöanpassade inköp ska öka
•Osorterat avfall och farliga kemikalier ska minska
•Verka för digitala lösningar som leder till minskad miljöpåverkan
•Verka för att andelen närproducerade produkter och tjänster ökar

Indikatorer

Indikator Beskrivning Senaste värde Värde föregående 
period

Koldioxidutsläpp/km

Körsträcka under period

Andel nämndens 
verksamheter som 
källsorterar avfall.

Energiförbrukning 
förvaltningens 
fastigheter.

Strategiska inriktningar:

Bästa kommunen att bo och leva i

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på.
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 
flexibilitet är viktigt.

Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill.
Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild 
prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor.

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 
underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun 
ska fortsätta 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 bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till 
kommuninvånarna och det lokala näringslivet.
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Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

Nämndens mål:
Socialnämndens verksamheter ska skapa trygghet och öka nöjdheten för Vallentuna kommuns 
invånare.

Beskrivning

•Socialnämndens verksamhet ska:
•skapa trygghet för kommunens invånare genom såväl långsiktiga som kortsiktiga insatser till 
personer som behöver stöd från socialnämndens verksamheter
•arbeta förebyggande för att skapa ett mer hållbart samhälle
•arbeta systematiskt och målinriktat arbeta för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa 
hos befolkningen
• samverka med andra gällande integration och flyktingmottagande enligt kommunens 
handlingsplan
•samverka med andra aktörer gällande arbete mot våldsbejakande extremism enligt kommunens 
handlingsplan
•arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer
•vara en aktiv part i samhälls- och tillgänglighetsplaneringen där särskild vikt läggs på trygghet, 
möjligheter till social samvaro och behov av verksamhetslokaler
•ha sociala insatser som är förebyggande, har barnen i fokus och bygger på samverkan, helhetssyn 
och långsiktighet
•ha en rättssäker myndighetsutövning och insatser som i första hand bygger på evidensbaserade 
metoder
•ha en myndighetsutövning som kännetecknas av att vi arbetar utifrån kundens fokus
•erbjuda varje kund god och näringsrik mat i en trivsam måltidsmiljö
•till sina kunder och dennes närstående stå för ett gott och värdigt bemötande som har sin grund i 
alla människors lika värde

Indikatorer

Indikator Beskrivning Senaste värde Värde föregående 
period

Antalet unik personal 
under 14 dagar för 
hemtjänstkund.

Kundundersökning IFO

Kundundersökningar 
LSS

Kundundersökningar ÄO 
(SÄBO)

Kundundersökningar ÄO 
(Hemtjänst)

Nämndens mål:
Socialnämnden ska stärka individen till ett mer självständigt liv.

Beskrivning

Socialnämndens verksamhet ska:
•ha arbetssätt som gynnar ett så självständigt liv som möjligt där individen ses som medskapare och 
bestämmer så mycket som möjligt av hur av sin tjänst ska utföras.
•genom samverkan och utveckling av metoder arbeta för tidig upptäckt av situationer som på sikt 
kan leda till framtida behov av omfattande insatser

13
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Indikatorer

Indikator Beskrivning Senaste värde Värde föregående 
period

Andel ej 
återaktualiserade vuxna 
personer med 
försörjningsstöd

Andel ej 
återaktualiserade barn 
och ungdomar.

Utredningstid, 
funktionsnedsättning

Utredningstid, äldre

Strategiska inriktningar:

Fler och växande Vallentunaföretag

Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera 
regelverken, 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 
livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till universitet och lärosäten och mer tech-
baserade företag.

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.

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor 
och företag i gemenskap ska kunna växa.

Nämndens mål:
Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer, skapa goda förutsättningar för en utvecklad 
socialtjänst som kännetecknas av mångfald och valfrihet.

Beskrivning

Socialnämnden ska:
•för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten ska all verksamhet konkurrensutsättas enligt 
LOV eller LOU, där så är möjligt
•säkerställa att insatser är av god kvalitet oberoende av utförare
•erbjuda företag initial information/ rådgivning i syfte att förmedla kunskap om krav och 
förväntningar på utförare inom kommunens LOV-system.
•skapa affärsmässigt/ professionellt förhållningssätt till företag och övriga intresseorganisationer i 
syfte att skapa kundnytta
•ha en myndighetsutövning som ska syfta till att underlätta utveckling för individen
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Indikatorer

Indikator Beskrivning Senaste värde Värde föregående 
period

Antalet LOV 
verksamheter

Antalet företag inom 
varje LOV 
verksamhetsområde

Strategiska inriktningar:

Närmare till allt

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 
klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats.

Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och 
människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i 
betydelse, 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 
erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum.

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.

Nämndens mål:
Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa en socialtjänst som kännetecknas 
av ständig tjänsteutveckling.

Beskrivning

Socialnämndens verksamhet ska:
•förbättra sin omvärldsbevakning för att identifiera tänkbara utvecklingsområden
•identifiera styrkor och svagheter i verksamheten genom jämförelser
•uppmuntras att delta i forsknings-/ utvecklingsprojekt.
•utnyttja digitaliseringens möjligheter för att effektivisera arbetssätt.
•utveckla kvalitetsledningssystemet i syfte att säkerställa och utveckla kvaliteten i verk-samheterna
•kartlägga processer med nu och börläge för att motverka ineffektiv hantering av arbetsuppgifter, 
skapa transparens och minskad sårbarhet
•genomföra riskanalyser av processer för att identifiera och förebygga tänkbara framtida brister i 
verksamheten.
•förbättra sitt analysarbete i syfte att förbättra beslutsunderlag för framtida utveckling
•utveckla metoder för löpande förbättringsarbete med tillhörande kompetensutveckling så att det 
kan ske enhetligt och med möjlighet till transparens och samordning

Indikatorer

Indikator Beskrivning Senaste värde Värde föregående 
period

Kvalitetsaspekter 
särskilt boende 
äldreomsorg.
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Indikator Beskrivning Senaste värde Värde föregående 
period

Andelen hanterade 
avvikelser med högt 
"riskvärde".

Strategiska inriktningar:

God ekonomisk hushållning

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.

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.

Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat.

Kommungemensamt mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

Nämndens mål:
Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största möjliga kundnytta på både 
kort och lång sikt.

Beskrivning

Socialnämndens verksamhet ska:
•ha en ekonomi i balans
•ständigt arbeta med utvärdering av om resurser används på rätt sätt för att skapa största möjliga 
kundnytta
•ha insatser med kundfokus väl anpassade till kundens behov
•ompröva placeringar i syfte att kunna erbjuda samma kvalitet till lägre kostnad.
•utveckla fler metoder för att mäta uppnådd effekt (kostnad/kundnytta) av insatser
•leverera planeringsunderlag i syfte att kunna fatta mer långsiktiga politiska beslut

Indikator Beskrivning Senaste värde Värde föregående 
period

Resultat
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Budget 2020-2022

Driftbudget

Driftbudget per område, mnkr

Område Prognos Budget Plan Plan

2019 2020 2021 2022

Total K -641,3 -644,4 -653,4 -677,3

I 87,4 81,3 82,5 85,5

N -553,9 -563,1 570,9 591,8

Politisk verksamhet K -1,7 -1,7 -1,7 -1,8

I 0,0 0,0 0,0 0,0

N -1,7 -1,7 -1,7 -1,8

Förvaltningsövergripande K -36,4 -35,7 -36,2 -37,5

I 4,3 3,9 3,9 4,1

N -32,1 -31,8 -32,3 -33,4

Individ och familjeomsorg -
 Barn och familj

K -69,1 -66,8 -67,7 -70,2

I 16,7 11,7 11,8 12,2

N -52,4 -55,1 -55,9 -57,9

Individ och familjeomsorg -
 Vuxen

K -69,1 -68,0 -68,9 -71,4

I 8,2 7,7 7,8 8,0

N -60,9 -60,3 -61,2 -63,4

Äldreomsorg K -249,0 -253,4 -256,9 -266,3

I 40,8 41,3 41,9 43,4

N -208,3 -212,1 -215,1 -222,9

Funktionsnedsättning enligt 
LSS

K -216,0 -218,8 -221,9 -230,0

I 17,4 16,8 17,1 17,7

N -198,6 -202,0 -204,8 -212,3
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Investeringsbudget

Investeringsbudget per projekt, mnkr

Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt

2019 2020 2021 2022 projekt

Totalt

18



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2019-12-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85
Verksamhetsplan 2020 - 2022 (FN 2019.055)

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2020 - 2022 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Reservationer
 
Susanna Kriström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egen verksamhetsplan.

Anteckning
 
Jerri Bergström (S) och Adam Westerberg (S) deltar inte i beslutet till förmån för inlämnat 
yttrande, bilaga 1.

Ärendebeskrivning
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2020-2022 som grund ska 
kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas 
verksamhetsplaner innehåller: • Kommungemensamma mål • Nämndspecifika mål och 
prioriterade områden • En övergripande fördelning av nämndens driftsbudget • En 
övergripande fördelning av nämndens investeringsbudget per projekt I bilaga finns 
fritidsnämndens verksamhetsplan 2020 - 2022

Yrkanden
 
Ordförande Lars Carlsson (C) yrkar att fritidsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2020 
- 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
 
Orförande Lars Carlsson (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
fritidsnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §66 FN AU Verksamhetsplan 2020 - 2022
2. Verksamhetsplan 2020 - 2022
3. Fritidsnämndens verksamhetsplan 2020-2022

Expedieras till 
Akten Kommunstyrelsen
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2019-12-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8



h,tilry4

Socia Idemokraternâ
FRAfY?T¡DSPART¡ËT'

Fritidsnämnden 20 1 9-12-1 0

Arende 5 - Verksamhetsplan fritidsnämnden 2020 -2022

Yttrande

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om "Verksamhetsplan 2020-2022" då vi har
ett eget förslag till kommunplan och budget med särskilda satsningar inom
fritidsnäm ndens verksam hetsom råde.

Den budget som fritidsnämnden nu beslutat att fastställa är en budget:
utan några satsningar eller prioriteringar inom fritidsnämndens ansvarsområde
som bara innehåller besparingar och åtstramningar utan hänsyn till
konsekvenserna
med negativa och skadliga effekter för fritidsförvaltningen, foreningarna och
invånarna på både kort och lång sikt

Bergström Adam Westerberg
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2019-11-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66
Verksamhetsplan 2020 - 2022 (FN 2019.055)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 
2020 - 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Anteckning
Jerri Bergström (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2020-2022 som grund ska 
kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas 
verksamhetsplaner innehåller: • Kommungemensamma mål • Nämndspecifika mål och 
prioriterade områden • En övergripande fördelning av nämndens driftsbudget • En 
övergripande fördelning av nämndens investeringsbudget per projekt I bilaga finns 
fritidsnämndens verksamhetsplan 2020 - 2022

Yrkanden
 
Ordförande Lars Carlsson (C) yrkar att fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att 
fritidsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2020 - 2022 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
 
Ordförande Lars Carlsson (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
fritidsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Verksamhetsplan 2020 - 2022

Expedieras till 
Akten Kommunstyrelsen

1



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FRITIDSFÖRVALTNING 2019-11-12

DNR FN 2019.055 
PETRI PELTONEN SID 1/1
FÖRVALTNINGSCHEF 
0858785332  
PETRI.PELTONEN@VALLENTUNA.SE  FRITIDSNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Verksamhetsplan 2020 - 2022

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2020 - 2022 och överlämnar den 
till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2020-2022 som grund ska 
kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas 
verksamhetsplaner innehåller:
• Kommungemensamma mål
• Nämndspecifika mål och prioriterade områden
• En övergripande fördelning av nämndens driftsbudget
• En övergripande fördelning av nämndens investeringsbudget per projekt

I bilaga finns fritidsnämndens verksamhetsplan 2020 - 2022

Handlingar
1. Fritidsnämndens verksamhetsplan 2020 - 2022

 

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
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Vallentuna – där människor och idéer växer
Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade 
kommunplanen för 2020-2022.

Vision och styrmodell

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.

  Varaktighet
  Inspiration
  Samverkan
  Innovation
  Omtänksamhet
  Nav

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.”

Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar:

 Här växer människor och företag
 Bästa kommunen att bo och leva i
 Fler och växande Vallentunaföretag
 Närmare till allt
 God ekonomisk hushållning

För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de 
mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. 
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Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar 
förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om.

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och 
verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både 
vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan 
månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av 
mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal.
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Nämndens uppgift
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.
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Kommunens strategiska inriktningar och mål

Strategiska inriktningar:

Här växer människor och företag

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa 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, pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar.

Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen 
miljöpåverkan ska minska och invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara 
val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska behålla sin 
miljöcertifiering enligt ISO 14001. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs 
också att infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för 
fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar.

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. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns 
lika rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka 
diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Kommungemensamt mål:
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

Nämndens mål:
Fritidsnämnden ska systematiskt minska verksamheternas klimatpåverkan.

Beskrivning

Fritidsnämnden ska aktivt bidra till kommunens arbete med ISO 14001. Nämnden ska använda 
material effektivt, sänka energiförbrukningen, minska användandet av farliga kemikalier samt 
skapa en bra avfallshantering. Miljöanpassade inköp av varor, maskiner och fordon ska öka och vid 
underhåll på fritidsnämndens anläggningar ska miljövänliga alternativ prioriteras. Fritidsnämnden 
ska ha en nära dialog med det ideella föreningslivet gällande inriktning i miljöarbetet för att 
möjliggöra för dem att göra miljömässigt hållbara val.

Prioriterade områden:
- Nämnden ska sänka förbrukningen av energi och vatten. 
- Nämnden ska minska användandet av kemikalier. 
- Nämnden ska minimera spridningen av mikroplaster.

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020

Energiförbrukning ishallar (kWh)

Nämndens mål:
Fritidsnämndens verksamheter och föreningsstöd ska erbjuda lika rättigheter och möjligheter till 
en aktiv och meningsfull fritid.

Beskrivning

Barnkonventionen blir 2020 lag i Sverige och ska implementeras i nämndens verksamheter. 
Fritidsnämndens verksamheter och anläggningar ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Verksamheterna ska ha en hög 
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upplevelse av trygghet, bidra till en god psykisk och fysisk hälsa i Vallentuna och arbeta för att 
motverka olika former av utanförskap. Nämnden fortsätter att utveckla utbudet av 
fritidsverksamheter för personer med olika funktionsvariationer. Detta sker både inom de egna 
verksamheterna samt genom att stötta andra aktörer i deras arbete att etablera och erbjuda 
verksamhet rik-tad till målgrupperna.

Prioriterade områden:
- Nämnden ska implementera barnkonventionen som blir lag. 
- Nämndens stöd till föreningslivet ska utvecklas i syfte att skapa en jämlik fördelning.
- Nämnden ska utveckla förutsättningar för exempelvis parasporten och andra verksamheter för 
personer med funktionsnedsättningar.

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020

Andel deltagartillfällen flickor i bidragsberättigad förening i 
åldrarna 7-20 år (%)

Antal föreningar som erbjuder parasport

Strategiska inriktningar:

Bästa kommunen att bo och leva i

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på.
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 
flexibilitet är viktigt.

Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill.
Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild 
prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor.

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 
underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun 
ska fortsätta 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 bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till 
kommuninvånarna och det lokala näringslivet.

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

Nämndens mål:
Fritidsnämnden ska möjliggöra ett brett fritidsutbud av hög kvalité i hela kommunen samt bidra 
till en god hälsa i Vallentunas skolor.

Beskrivning

Fritidsnämndens arbetar för en god folkhälsa i Vallentuna kommun. Nämnden arbetar aktivt för att 
nya föreningar, idrotter och fritidsverksamheter ska kunna etablera sig i Vallentuna kommun och 
förenklar för föreningslivet och andra aktörer att bidra till ett rikt fritidsutbud. 
Fritidsnämnden bidrar till kommunens arbete att höja kvalitén och hälsan i Vallentunas skolor och 
verkar för en god samverkan och dialog mellan skolan och föreningslivet för utökat kunskapsutbyte. 

I nämndens verksamheter är inflytande och delaktighet en självklarhet och kommunens invånare 
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involveras i verksamheternas planering och utveckling. De öppna ungdomsverksamheterna 
kännetecknas av ungas egen organisering samt att de unga skapar verksamhet och arrangemang för 
andra unga. Nämndens verksamheter arbetar med omvärldsbevakning och genomför 
brukarundersökningar för att genom kunskap utveckla och säkerställa att ett relevant utbud av 
aktiviteter, verksamheter och anläggningar erbjuds.
 
Prioriterade områden:
- Nämndens öppna ungdomsverksamheter ska nå lika många flickor som pojkar. 
- Nämndens verksamheter ska kännetecknas av besökarnas och deltagarnas inflytande och 
delaktighet.
- Nämnden ska bidra till skolans arbete för trygghet samt en god fysisk och psykisk hälsa.

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020

Andelen flickor i de öppna ungdomsverksamheterna (%)

Andelen besökare som upplever högt inflytande i de öppna 
ungdomsverksamheterna (%)

Strategiska inriktningar:

Fler och växande Vallentunaföretag

Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera 
regelverken, 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 
livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till universitet och lärosäten samt mer 
kunskapsföretag 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.

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor 
och företag i gemenskap ska kunna växa.

Nämndens mål:
Fritidsnämnden ska skapa goda förutsättningar för att människor, föreningar och företag att 
utvecklas och växa.

Beskrivning

Fritidsnämnden möjliggör för föreningar och företag att attrahera och genomföra arrangemang i 
Vallentuna. Genom detta stöttar nämnden det lokala föreningslivet och näringslivet och ökar 
kommunens attraktionskraft. Fritidsnämnden arbetar i samverkan med både kommunala och 
externa aktörer för ett tryggare Vallentuna. Nämnden fortsätter satsningen på att öka möjligheterna 
för kommunens vuxna och föreningar att bidra till tryggheten genom bl.a. nattvandring.

Prioriterade områden:
- Nämnden ska förenkla för föreningar att genomföra arrangemang och tävlingar.
- Nämnden ska samverka i kommunens förebyggande och främjande trygghetsarbete.
- Nämnden ska aktivt stimulera och uppmuntra unga föreningsledare.
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Indikator Utfall 2019 Utfall 2020

Antal föreningar med föreningsstöd för nattvandring

Strategiska inriktningar:

Närmare till allt

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 
klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats.

Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och 
människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i 
betydelse, 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 
erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum.

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.

Nämndens mål:
Fritidsnämndens mötesplatser och anläggningar skapar möjligheter för en meningsfull fritid i 
hela Vallentuna kommun.

Beskrivning

Fritidsnämndens verksamheter ska finnas nära Vallentuna kommuns alla lokalsamhällen. 
Nämnden deltar i kommunens strategiska samhällsplanering och fungerar som en viktig 
remissinstans i utvecklingen av Vallentuna kommun.  Nämnden möjliggör spontanidrottande och 
motion i hela kommunen och nämnden vill utveckla den urbana miljön med centrumnära ytor för 
spontanaktiviteter. Nämnden arbetar för att befintliga anläggningar är välskötta, moderna och 
relevanta för att säkerställa goda förutsättningar för en attraktiv och meningsfull fritid. 

Nämnden utvecklar, tillgängliggör och marknadsför möjligheterna till ett aktivt friluftsliv och 
arbetar fokuserat med Roslagsleden samt Snapptunafältet. I det arbetet utvecklas befintliga och nya 
friluftsbad och motionsspår samt att Kvarnbadet utvecklas för att fortsatt vara ett attraktivt 
besöksmål.

Nämnden ska verka för öppna ungdomsverksamheter i flera delar av Vallentuna kommun. 
Ungdomsverksamheterna ska arbeta för att nå nya målgrupper samt erbjuda verksamhet under alla 
lov.

Prioriterade områden:
- Nämnden ska utreda möjligheterna att erbjuda öppen ungdomsverksamhet i flera delar av 
Vallentuna kommun. 
- Nämnden ska skapa en levande långsiktig plan för utvecklingen av spontanidrott och 
spontanrörelse.
- Nämnden ska bidra till utvecklingen av Vallentunas friluftsliv.

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020

Poäng, Sveriges friluftskommun
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Strategiska inriktningar:

God ekonomisk hushållning

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.

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.

Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat.

Kommungemensamt mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

Nämndens mål:
Fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska nyttjas effektivt.

Beskrivning

Fritidsnämnden deltar aktivt i kommunens strategiska samhällsplanering, i kommunala och 
regionala utvecklingsarbeten samt i planering av nybyggnationer. Samarbete och samverkan ska ske 
på regional nivå samt lokal nivå med kommunens övriga nämnder, föreningslivet och övriga 
intressenter. Syftet är att möjliggöra samnyttjande av lokaler och anläggningar med andra 
verksamheter för synergieffekter, effektiv resursanvändning och ett breddat utbud av 
fritidsaktiviteter. I arbetet ingår också fortsatt översyn av interna och externa avtal. 

Nämnden mäter och analyserar nyttjande- och bokningsgraden av verksamheter, anläggningar och 
föreningsaktiviteter i syfte att effektivare använda anläggningarna och öka aktiviteterna.

Prioriterade områden:
- Nämnden ska öka nyttjandegraden av lokaler och anläggningar. 
- Nämnden ska initiera och delta i lokal och regional samverkan i syfte att skapa synergieffekter och 
ett breddat utbud av fritidsaktiviteter.

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020

Andel uthyrda timmar, sporthallar (bokningsgrad %)

Andel uthyrda timmar, gymnastiksalar (bokningsgrad %)

Andel uthyrda timmar, fotbollsplaner (bokningsgrad %)

Andel uthyrda timmar, ishallar (bokningsgrad %)
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Budget 2020-2022

Driftbudget

Driftbudget per område, mnkr

Område Prognos Budget Plan Plan

2019 2020 2021 2022

Totalt

K -60,0 -65,0

I 5,0 4,9

N -55,0 -60,1 -60,1 -61,3

Politisk verksamhet

K -0,4 -0,3

I 0 0

N -0,4 -0,3

Administration

K -5,0 -5,1

I 0 0

N -5,0 -5,1

Idrotts- och friluftsenheten

K -40,4 -43,4

I 4,5 4,6

N -35,9 -38,8

Ungdomsenheten

K -10,8 -12,9

I 0,3 0,3

N -10,5 -12,6

Föreningsbidrag

K -3,4 -3,2

I 0,2 0

N -3,2 -3,2

Driftbudgeten redovisas i miljontals kronor med en decimal (mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det 
beror på beloppsavrundningar.

I ramen för Ungdomsenheten ingår 1,9 mnkr för eventuell Träffpunktsverksamhet.

Investeringsbudget

Investeringsbudget per projekt, mnkr

Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt
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Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt

2019 2020 2021 2022 projekt

Badplatser 0,5 0,5 0 0 1,0

Bällstaberg 0 0,5 0 0 0,5

Elljusspår Kristineberg 0 0,5 0 0 0,5

Elljusspår Kårsta 0 0 4,0 0 4,0

Snapptuna sportfält 0 2,0 4,0 3,0 9,0

Utegym Kvarnbadet 0 0,7 0 0 0,7

Utveckling nya projekt 0 6,4 0 0 7,3

Vallentuna IP 3,4 11,1 1,3 0 21,4

Össeby IP 1,2 0,8 0 0 2,0

Övriga anläggningar 0 2,9 1,0 0 5,9

Ny Fritidsgård 0,9 0,9 0 0 0,9

Årlig anslag 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

Totalt 5,8 27,3 11,3 4,0 57,2

Under 2019 färdigställdes badplatsen vid Gustavs Udde i södra Vallentuna. Kvarvarande 
investeringsmedel rullar vidare till nästa år i syfte att etablera ytterligare en badplats i kommunen 
under år 2020.

Byte av konstgräs och renovering av friidrottsytor på Vallentuna IP har färdigställts under 2019. 
Investeringsbudgeten som berör projekt Vallentuna IP sträcker sig fram till år 2028.

Under 2019 har även den tredje och sista etappen på Össeby idrottsplats färdigställts med 
sekretariatsbyggnad, läktare och asfaltsläggning.

Arbetet med den nya fritidsgården har genomförts under slutet av 2019, förutom 0,9 mnkr används 
det årliga anslaget om 1,0 mnkr till fritidsgården.

Övriga investeringsprojekt i tabellen ovan har inte något påbörjat arbete under 2019 och medlen 
rullas därför över till år 2020.
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Vallentuna – där människor och idéer växer
Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade 
kommunplanen för 2020-2022.

Vision och styrmodell

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.

  Varaktighet
  Inspiration
  Samverkan
  Innovation
  Omtänksamhet
  Nav

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.”

Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar:

 Här växer människor och företag
 Bästa kommunen att bo och leva i
 Fler och växande Vallentunaföretag
 Närmare till allt
 God ekonomisk hushållning

För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de 
mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. 
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Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar 
förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om.

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och 
verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både 
vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan 
månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av 
mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal.



Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2020-2022 5(12)

Nämndens uppgift
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.
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Kommunens strategiska inriktningar och mål

Strategiska inriktningar:

Här växer människor och företag

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa 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, pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar.

Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen 
miljöpåverkan ska minska och invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara 
val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska behålla sin 
miljöcertifiering enligt ISO 14001. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs 
också att infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för 
fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar.

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. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns 
lika rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka 
diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Kommungemensamt mål:
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

Nämndens mål:
Kulturnämnden ska systematiskt minska verksamheternas klimatpåverkan.

Beskrivning

Kulturnämnden ska aktivt bidra till kommunens arbete med ISO 14001. Nämnden ska använda 
material effektivt, sänka energiförbrukningen och öka inköpen av miljöanpassade varor. Nämndens 
verksamheter når ut till många besökare och invånare i Vallentuna kommun och är en bra kanal för 
inspiration och informationsspridning om hållbar utveckling. Nämnden ska ta tillvara denna kanal 
och ta ett aktivt hållbart ansvar, miljöanpassa verksamheterna och informera om miljö- och 
klimatsmarta aspekter.

Prioriterade områden:
- Nämnden ska sänka energiförbrukningen och öka inköpen av miljöanpassade varor. 
- Nämnden ska sprida kunskap om hållbar utveckling och hur Vallentunas invånare kan bidra till 
minskad miljö- och klimatpåverkan.

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020

Andel miljömärkta inköp (%)

Nämndens mål:
Kulturnämndens verksamheter och föreningsstöd ska erbjuda lika rättigheter och möjligheter till 
ett rikt kulturutbud.

Beskrivning

Barnkonventionen blir 2020 lag i Sverige och ska implementeras i nämndens verksamheter. 
Kulturnämndens verksamheter och föreningsstöd ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Verksamheterna ska ha en hög 



Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2020-2022 7(12)

upplevelse av trygghet, bidra till en god psykisk och fysisk hälsa i Vallentuna och arbeta för att 
motverka olika former av utanförskap.

Prioriterade områden:
- Nämnden ska implementera barnkonventionen i verksamheterna.  
- Nämndens verksamheter och stöd till föreningslivet ska utvecklas i syfte att skapa en jämlik 
resursfördelning.
- Nämnden ska utveckla kulturutbudet för personer med funktionsnedsättningar.

Indikator Utfall 20119 Utfall 2020

Antal kulturaktiviteter för personer med 
funktionsnedsättning

Antal bidrag till verksamhet för unga (Snabb Peng)

Strategiska inriktningar:

Bästa kommunen att bo och leva i

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på.
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 
flexibilitet är viktigt.

Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill.
Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild 
prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor.

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 
underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun 
ska fortsätta 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 bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till 
kommuninvånarna och det lokala näringslivet.

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

Nämndens mål:
Kulturnämnden ska möjliggöra ett brett kulturutbud som präglas av mod, bildning och 
delaktighet

Beskrivning

Kulturnämnden arbetar för en god folkhälsa i Vallentuna kommun genom att möjliggöra ett rikt 
kulturliv. Nämnden arbetar aktivt för att nya kulturföreningar och kulturaktörer ska kunna etablera 
sig i Vallentuna kommun. I dialog med enskilda, föreningslivet och andra kulturaktörer fortsätter 
nämnden utvecklingen av kulturlivet i hela kommunen. I nämndens verksamheter är inkludering, 
inflytande och delaktighet en självklarhet och kommunens invånare involveras i verksamheternas 
planering, utveckling och genomförande.

Kulturnämnden bidrar till kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor genom samverkan med 
skolorna samt genom att erbjuda elever och förskolebarn en mångfald av kulturaktiviteter. 
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Nämnden arbetar med omvärldsbevakning, lokalt, nationellt och internationellt och genomför 
brukarundersökningar för att genom kunskap utveckla och säkerställa att ett relevant utbud av 
innehåll, aktiviteter och verksamheter erbjuds. Nämnden arbetar för att nå nya målgrupper med 
fokus på unga. 

Prioriterade områden:
- Nämndens verksamheter ska säkerställa besökarnas och deltagarnas inflytande och delaktighet.
- Nämnden ska tillsammans med enskilda, kulturföreningar och andra kulturaktörer utveckla, 
bedriva och möjliggöra kulturverksamhet i hela Vallentuna kommun.
- Nämnden ska bidra till skolans arbete för hög kvalitet och en god fysisk och psykisk hälsa.

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020

Antal kulturaktiviteter i centralorten

Antal kulturaktiviteter utanför centralorten

Antal kulturaktiviteter erbjudna till Vallentunas skolor

Strategiska inriktningar:

Fler och växande Vallentunaföretag

Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera 
regelverken, 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 
livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till universitet och lärosäten samt mer 
kunskapsföretag 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.

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor 
och företag i gemenskap ska kunna växa.

Nämndens mål:
Kulturnämnden ska skapa goda förutsättningar för föreningar och organisationer att verka inom 
skapande och kreativa näringar.

Beskrivning

Kulturnämnden möjliggör för organisationer och företag att attrahera och genomföra 
kulturarrangemang och produktioner i Vallentuna kommun. Genom samverkan och att skapa goda 
förutsättningar för olika kulturaktörer bidrar nämnden till att stärka och utveckla marknaden för 
företag inom skapande och kreativa näringar. 

Prioriterade områden:
-  Nämnden ska förenkla för kulturföreningar och andra kulturaktörer att genomföra 
kulturarrangemang i hela Vallentuna kommun.

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020
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Antal föreningar som har fått föreningsstöd

Antal samarbeten med föreningar och organisationer

Strategiska inriktningar:

Närmare till allt

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 
klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats.

Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och 
människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i 
betydelse, 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 
erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum.

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.

Nämndens mål:
Kulturnämnden ska utveckla Vallentuna kommun som attraktivt besöksmål.

Beskrivning

Vallentuna kommuns rika kulturmiljöer är unika resurser som ger möjlighet till en utvecklad 
besöksnäring. I balans med utvecklingen av Vallentuna kommun som besöksmål ska nämnden 
värna om dess kulturmiljöer och delta aktivt i samhällsplaneringen för att bidra med kunskap i den 
fysiska planeringen. Vallentuna kommun har unika förutsättningar för ett attraktivt och levande 
kulturliv för människor i regionen där höga kulturmiljövärden är en central del och kulturnämnden 
bidrar aktivt till ett angeläget kulturutbud i hela kommunen.

Vi välkomnar studiebesök och seminarier i våra verksamheter och lokaler då det bidrar till vår egen 
utveckling och att sätta kulturkommunen Vallentuna på kartan. 

Prioriterade områden: 
- Nämnden ska utveckla och levandegöra Vallentuna kommuns kulturmiljöer som besöksmål.
- Nämnden ska initiera och delta i regional utveckling för skapa synergieffekter och ett breddat 
utbud av kulturaktiviteter.

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020

Antal kulturmiljöer som besöksmål

Antal kommunöverskridande samarbeten

Strategiska inriktningar:

God ekonomisk hushållning

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.

En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En sund 
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ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska 
förändringar.

Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat.

Kommungemensamt mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

Nämndens mål:
Kulturnämndens alla resurser ska nyttjas effektivt.

Beskrivning

Kulturnämnden deltar aktivt i kommunens strategiska samhällsplanering, i kommunala och 
regionala utvecklingsarbeten samt i planering av nybyggnationer. I arbetet verkar nämnden för att 
ha rätt förutsättningar för den egna verksamheten samt att den offentliga konsten inkluderas tidigt i 
planeringen. Nämnden mäter och analyserar nyttjande- och bokningsgraden i nämndens lokaler i 
syfte att effektivare använda lokalerna och öka kulturaktiviteterna arrangerade av andra 
kulturaktörer.

Prioriterade områden:
- Nämnden ska öka uthyrningen och nyttjandegraden av lokalerna.
- Nämnden ska samverka med interna och externa aktörer i genomförande av arrangemang. 
- Nämnden ska förnya och utveckla arbetssätten för att öka resurseffektiviteten.

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020

Andel uthyrda timmar i Vallentuna teater (bokningsgrad %)

Andel uthyrda timmar i Kulturrummet (bokningsgrad %)
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Budget 2020-2022

Driftbudget

Driftbudget per område, mnkr

Område Prognos Budget Plan Plan

2019 2020 2021 2022

Total

K -48,3 -48,9

I 4,1 4,0

N -44,2 -44,9 -44,9 -45,8

Kulturnämnd

K -0,4 -0,3

I 0 0

N -0,4 -0,3

Administration

K -2,3 -2,1

I 0 0

N -2,3 -2,1

Bibliotek

K -17,0 -17,5

I 0,5 0,3

N -16,5 -17,2

Kulturskola

K -14,9 -15,1

I 2,8 2,9

N -12,1 -12,1

Allmän kulturverksamhet

K -13,8 -14,0

I 0,9 0,8

N -12,9 -13,2

Driftbudgeten redovisas i miljontals kronor med en decimal (mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det 
beror på beloppsavrundningar.

Investeringsbudget

Investeringsbudget per projekt, mnkr

Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt

2019 2020 2021 2022 projekt



Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2020-2022 12(12)

Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt

Boksorteringsrobot 0 0 0 1,4 1,4

Årligt anslag 0 0,5 0,5 0,5 1,5

Totalt 0 0,5 0,5 1,9 2,9
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Vallentuna – där människor och idéer växer
Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade 
kommunplanen för 2019-2021.

Vision och styrmodell

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.

• � Varaktighet
• � Inspiration
• � Samverkan
• � Innovation
• � Omtänksamhet
• � Nav

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.”

Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar:

• Här växer människor och företag
• Bästa kommunen att bo och leva i
• Fler och växande Vallentunaföretag
• Närmare till allt
• God ekonomisk hushållning

För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de 
mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. 
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Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar 
förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om.

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och 
verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både 
vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan 
månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av 
mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal.
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Nämndens uppgift
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,

- bostadsanpassning,

- parkeringstillstånd 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.

- fastställa och ajourhålla belägenhetsadresser enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378).

Samverkan med
Miljösamverkan Stockholms län

Energirådgivning i samverkan med Sollentuna och Upplands Väsby

Bygglovalliansen

Geodata Norrort

Storsthlm Geodataråd
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Kommunens strategiska inriktningar och mål

Strategiska inriktningar:

Här växer människor och företag

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa 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, pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar.

Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen 
miljöpåverkan ska minska och invånarnas möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. 
Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska behålla sin 
miljöcertifiering enligt ISO 14001. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs 
också att infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för 
fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar.

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. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns 
lika rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka 
diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Kommungemensamt mål:
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

Nämndens mål:
Nämnden ska verka för minskad miljö- och klimatpåverkan.

Nämndens mål:
Nämnden ska arbeta aktivt mot övergödning så att sjöar, vattendrag, grundvatten 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 
kommunen stärks under planeringsperioden. Nämndens frågor berörs tidigt i 
samhällsbyggnadsprocessen och kommuninvånarna erbjuds energirådgivning. Genom rådgivning 
och tillsyn och nära samverkan med kommunens förebyggande vattenvårdsarbete fortsätter också 
nämnden att arbeta för en god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag. Nämnden 
säkerställer ny lagstiftning om bostadsnära avfallsinsamling. Nämnden verkar för att mängden 
osorterat avfall och farliga kemikalier minskar liksom att mängden insamlat matavfall ökar.

 Indikator/nyckeltal
UUtfall 

2019
UUtfall 

2018
Utfall 2017

Antal, tillsyn avlopp 78 194 99

Andel vattendrag med god ekologisk status - - -
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Strategiska inriktningar:

Bästa kommunen att bo och leva i

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på.
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 
flexibilitet är viktigt.

Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill.
Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild 
prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor.

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 
underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun 
ska fortsätta 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 bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till 
kommuninvånarna och det lokala näringslivet.

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

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 
ansvarsområden finns tydliga servicenivåer och vägledande tjänster. Det är lätt att ta till sig och 
förstå information och beslut. Det systematiska förbättringsarbetet utgår från löpande 
kundundersökningar och den kommungemensamma kvalitetsstrategin, med metoder som bland 
annat omfattar benchmarking och best practice.

 Indikator/nyckeltal
Preliminärt 

2019
UUtfall 

2018
Utfall 
2017

Nöjd kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
kommunen totalt 61 50 51

Nöjd kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
bygglov totalt 56 45 48

Nöjd kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
livsmedel totalt 59 63 62

Nöjd kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) miljö 
totalt 73 73 67
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Strategiska inriktningar:

Fler och växande Vallentunaföretag

Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera 
regelverken, 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 
livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till universitet och lärosäten och mer tech-
baserade företag.

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.

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor 
och företag i gemenskap ska kunna växa.

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/nyckeltal
Preliminärt 

2019
UUtfall 

2018
Utfall 
2017

Nöjd kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
bygglov, företag 61 38 60

Nöjd kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
livsmedel, företag 59 - -

Nöjd kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) miljö, 
företag 74 - 63

Strategiska inriktningar:

Närmare till allt

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 
klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats.

Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och 
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människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i 
betydelse, 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 
erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum.

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.

Nämndens mål:
Nämnden har en nära dialog och samverkan med andra myndigheter och verksamheter internt 
och externt för en effektiv samhällsbyggnadsprocess.

Beskrivning 

Nämnden deltar aktivt i samverkan med andra kommuner och myndigheter för ökad samsyn, 
kunskapsdelning och effektivisering. Genom att planera och genomföra gemensamma 
tillsynskampanjer kan en samlad kunskap byggas upp inom svåra tillsynsområden. Genom att 
gemensamt följa upp verksamheten och utveckla jämförbara nyckeltal kan verksamheten jämföras 
och utvecklas i samverkan. Samordnad upphandling ökar förutsättningarna för kostnadseffektivitet. 
Digital samordning 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/nyckeltal
UUtfall 

2019
UUtfall 

2018
Utfall 2017

Antal externa samverkans forum 10 10 10

Andel planer som handläggare från bygglov och miljö
medverkar i tidigt skede

- - -

Strategiska inriktningar:

God ekonomisk hushållning

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.

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.

Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat.
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Kommungemensamt mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

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 
konjunktursvängningar följs ärendebalansen upp och verksamheten omprioriteras löpnade. 
Taxorna ses över varje år och anpassas.

 Indikator/nyckeltal Utfall 2019
UUtfall 

2018
Utfall 2017

Antal införda e-tjänster - 11 -

Andel ärenden inkomna via e-tjänster 21 % 3 % -
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Budget 2020-2022

Driftbudget

Driftbudget per område, mnkr

Område Prognos Budget Plan Plan

2019 2020 2021 2022

Totalt bygg- och 
miljötillsynsnämnden

N 14,0 14,2 14,2 14,2

Investeringsbudget

Investeringsbudget per projekt, mnkr

Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt

2019 2020 2021 2022 projekt

Digital samhällsbyggnadsprocess 0,7 1,0 1,0 1,0 4,0

Årligt anslag 0,0 1,0 1,0 1,0 3,5

Totalt 0,7 2,0 2,0 2,0 7,5
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