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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34
Verksamhetsberättelser 2019, samtliga nämnder (KS 2020.062)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen noterar informationen

Ärendebeskrivning
Enligt styrdokumentet Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter i Vallentuna kommun ska kommunstyrelsen löpande följa utvecklingen
av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt för respektive nämnd. Varje
nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under året.
Under 2019 har nämnderna lämnat månadsuppföljningar, tertialrapport och
delårsrapport. Årets sista rapport utgör nämndernas verksamhetsberättelser vilka
ligger till grund för kommunens årsredovisning.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsberättelser 2019, samtliga nämnder
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Tjänsteskrivelse

Verksamhetsberättelser 2019, samtliga 
nämnder

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet i korthet
Enligt styrdokumentet Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter i Vallentuna kommun ska kommunstyrelsen löpande följa utvecklingen
av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt för respektive nämnd. Varje
nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under året.
Under 2019 har nämnderna lämnat månadsuppföljningar, tertialrapport och
delårsrapport. Årets sista rapport utgör nämndernas verksamhetsberättelser vilka
ligger till grund för kommunens årsredovisning. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-02-25
2. Nämndernas verksamhetsberättelser

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Samtliga nämnder
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Kommunstyrelsen 2020-02-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27
Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2019 (KS 2019.035)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2019.

Reservationer
Jaana Tilles och Gustav Elfström, båda (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Jaana 
Tilles (S) yrkande.

Anteckning
Nicklas Steorn (MP) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Det samlade resultatet för kommunstyrelsens verksamheter inklusive resultatenheten inom 
fastighetsavdelningen är ett överskott på 13,0 miljoner kronor. En bidragande orsak till det 
positiva resultatet är att sparåtgärder och ekonomisk återhållsamhet har vidtagits inom 
kommunlednings-kontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Resultatet för kommunledningskontoret verksamheter, inklusive kommunstyrelsens budget 
för oförutsedda utgifter (KSOF), visar ett överskott på 11,7 miljoner kronor.
Resultatet för samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive resultatenheterna är ett överskott på 
1,1 miljon kronor. Resultatenheten inom fastighetsavdelningen ger ett överskott på 0,2 
miljoner kronor.

Yrkanden
Jaana Tilles (S) yrkar att kommunstyrelsen avslår verksamhetsberättelsen för 2019 (Se 
protokollsbilaga 1).

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jaana Tilles (S) yrkande och sitt eget yrkande mot 
varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) 
yrkande.

Beslutsunderlag
• §8  Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2019
• Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2019
• Verksamhetsberattelse kommunstyrelsen 2019

16 / 32
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Expedieras till 
Akten
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8
Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2019 (KS 2019.035)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2019.

Ärendebeskrivning
Det samlade resultatet för kommunstyrelsens verksamheter inklusive resultatenheten inom 
fastighetsavdelningen är ett överskott på 13,0 miljoner kronor. En bidragande orsak till det 
positiva resultatet är att sparåtgärder och ekonomisk återhållsamhet har vidtagits inom 
kommunlednings-kontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Resultatet för kommunledningskontoret verksamheter, inklusive kommunstyrelsens budget 
för oförutsedda utgifter (KSOF), visar ett överskott på 11,7 miljoner kronor.
Resultatet för samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive resultatenheterna är ett överskott på 
1,1 miljon kronor. Resultatenheten inom fastighetsavdelningen ger ett överskott på 0,2 
miljoner kronor.
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande. Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2019
 Verksamhetsberattelse kommunstyrelsen 2019

Expedieras till 
Akten
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Tjänsteskrivelse

Verksamhetsberättelse 
kommunstyrelsen 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2019.

Ärendet i korthet
Det samlade resultatet för kommunstyrelsens verksamheter inklusive 
resultatenheten inom fastighetsavdelningen är ett överskott på 13,0 miljoner 
kronor. En bidragande orsak till det positiva resultatet är att sparåtgärder och 
ekonomisk återhållsamhet har vidtagits inom kommunlednings-kontoret och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Resultatet för kommunledningskontoret verksamheter, inklusive 
kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter (KSOF), visar ett överskott 
på 11,7 miljoner kronor.
Resultatet för samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive resultatenheterna är 
ett överskott på 1,1 miljon kronor. Resultatenheten inom 
fastighetsavdelningen ger ett överskott på 0,2 miljoner kronor.

Bakgrund
Verksamhetsberättelsen följer den gemensamma struktur som används för samtliga 
nämnder. I verksamhetsberättelsen redovisas:

 Nämndens uppgift
 Viktiga händelser under året
 Verksamhetsförändringar
 Framtiden
 Uppföljning av kommungemensamma mål från Kommunplanen 2019-2021 

och nämndens mål från Verksamhetsplan 2019-2021. Målen följs upp med en 
uppfyllelsegrad med kommentarer

 Styrkort med verksamhetsmått och ekonomiskt utfall per block och 
verksamhet

 Investeringsredovisning
 Personalredovisning

Handlingar
1. Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2019
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Victor Kilén Annika Hellberg
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Nämnden i korthet

 Ordförande: Parisa Liljestrand Bruttokostnad *: -509,6 Mn
kr

Antal ledamöter: 11 Nettokostnad **: -167,0 Mn
kr

Kommundirektör: Victor Kilén

Förvaltningschef: Björn Stafbom Budgetavvikelse i år: 12,9 Mn
kr

Antal årsarbetare: 206,5 Budgetavv. föregående år: 17,1 Mn
kr

* Exklusive nämndsinterna transaktioner och 
exklusive intäkter

** Alla intäkter minus alla kostnader

Nämndens uppgift är att:

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna samhällsutvecklingen i kommunen genom 
planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi.

Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan med ansvar för att en gemensam 
personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar också för arbetsmarknads- och 
näringslivsfrågor, turist- och besöksnäringsfrågor, en effektiv IT-struktur, översiktsplanering och 
samverkan med övriga delar av samhället.

I ansvaret ingår också den översiktliga planeringen av mark och vatten, en god livsmiljö i 
kommunen 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.

Kommunala näringslivsrådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen.
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Viktiga händelser under året
Vallentuna kommun var en av finalisterna till utmärkelsen "Sveriges KvalitetsKommun 2019" som 
delades ut på Kvalitetsmässan i Göteborg den 12 november. Till utmärkelsen "Sveriges 
KvalitetsKommun" utses den kommun som har lyckats bäst med att utveckla och förbättra 
demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Alla kommuner som söker jämförs 
utifrån resultatet från genomförda Kommunkompassutvärderingar, som Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) genomför. Därefter granskas kommunernas verksamhetsresultat, finansiell analys 
och Hållbart medarbetarskap (HME). Vallentuna kommun hade mycket goda resultat och var en av 
finalisterna. Det var Sollentuna kommun som tog hem utmärkelsen 2019.

Förlängningen av Roslagsbanan till Stockholm Central tidigareläggs med start av planeringsfasen 
2020. I Sverigeförhandlingen 2017 gjordes en överenskommelse för en förlängning av Roslagsbanan 
till Odenplan och Stockholm Central. Villkoret för att göra denna stora satsning är att 
undertecknade kommuner bygger bostäder för att möta Stockholms ökade bostadstryck. Vallentuna 
ska stå för 5 650 av dem och 2019 är cirka 300 bostäder klara. Infrastruktursatsningen skapar 
möjligheter att utnyttja det strategiska läget som Vallentuna har, mitt i en av världens mest 
innovativa tillväxtregioner - Arlandaregionen.

Vallentuna bygger studentbostäder centralt i centrum. En markanvisningstävling har genomförts 
och kommunstyrelsen fattade beslut den 23 september om att tilldela markanvisningen för gamla 
polishustomten till Sveaviken Bostad AB. Det är första gången som studentbostäder upplåts i 
Vallentuna.

Hagaskolan, Vallentunas hittills största skola är invigd. Skolan är dimensionerad för treparallellig 
F-9 samt en förskola för 80 barn. Byggnaden är uppförd i form av fyra diamanter som är 
sammanbundna med en centralvolym samt en fristående sporthall. Runt skolan finns en väl 
tilltagen skolgård utrustad för att främja lek och rörelse. Arkitekturen har hämtat sin inspiration 
från den omgivande naturen och arbetet efter konceptet ”en skola i skogen”.

En ny stor lekplats har färdigställds på grönytan i Tellusområdet bakom Vallentuna gymnasium. 
Lekplatsen har stora ytor för rörelse och lek för både mindre och äldre barn. Vallentunaborna har 
fått tycka till om vilken lekutrustning som ska finnas på den nya lekplatsen och lämna in förslag på 
namn. Utifrån namnförslagen beslutade kommunstyrelsen att den nya lekplatsen ska heta 
Lasseparken. Kommunstyrelsen valde namnet Lasseparken för att hedra minnet av 
Vallentunaprofilen Lars Johansson, vars testamentsgåva finansierade nästan en miljon av 
lekplatsens byggnationskostnad.

Vallentuna kommun fortsätter klättra i rankingen Sveriges miljöbästa kommun. Mediabolaget 
Aktuell Hållbarhet gör årligen en undersökning av kommunernas miljöarbete. Vallentuna kommun 
hamnar på plats 67 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 
84, 202 och 233 de föregående tre åren. Kommunens gemensamma miljöarbete ger resultat!

En digital version av Översiktsplan 2040 finns tillgänglig på webben. Översiktsplanen är en 
viljeyttring och vägvisare för kommunens fysiska utveckling med sikte på år 2040 med 
utgångspunkt från Vallentunas läge, mark- och vattentillgångar samt den byggda miljön. Den 
digitala översiktsplanen speglar delar av den tryckta översiktsplanen. I den digitala översiktsplanen 
kan information läsas i text tillsammans med zoombara kartor.

Prins Daniel har varit på besök i hälsans tecken. I september 2019 hade Vallentuna kommun det 
stora nöjet att ta emot besök av Prins Daniel. Prinsen fick ta del av kommunens arbete med att 
motverka utanförskap och främja god hälsa bland, barn, ungdomar och äldre.

En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) har tagits fram under året. Syftet med RSA är att minska 
sårbarheten i samhället och på ett bättre sätt hantera risker och extra ordinära händelser.
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Verksamhetsförändringar
Vallentuna kommun har tidigare bedrivit två parallella verksamheter där kommunstyrelsen 
ansvarat för arbetsmarknadsavdelningen och socialnämnden för Vallentuna arbetscoachning. Vid 
starten av 2019 avvecklades arbetsmarknadsavdelningens verksamhet. Samtidigt förstärktes 
Vallentuna arbetscoachning som ger stöd och hjälp åt personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden att göra sig anställningsbara och komma ut på den öppna arbetsmarknaden. 
Verksamheten är evidensbaserad och resultaten är mycket goda. Kommunfullmäktige har tagit 
beslut om ny nämndorganisation. Den1 januari 2019 inrättades ett näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott. Det nya utskottet har ansvar för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor 
samt integration av nyanlända med fokus på egen försörjning.
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Framtiden
Vallentuna – där människor och idéer växer

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.”

Kommunens organisation, ledning och prioriteringar utgår från de strategiska inriktningarna:
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Måluppfyllelse
Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk 
inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer.

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall

Kommungemensamma 
mål Nämndens mål

Totalt antal: 5 16

Målet är uppfyllt: 4 11

Målet är delvis uppfyllt: 1 5

Målet är ej uppfyllt: - -

Strategiska inriktningar

Här växer människor och företag

Kommungemensamt mål:
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

 Målet är uppfyllt

En ny vision för Vallentuna kommun antogs av kommunfullmäktige 2018 med utgångspunkt från 
den nya riktningen som fastställdes 2017. I visionen och riktningen slås det fast att Vallentuna ska 
utnyttja det strategiska läget mitt i en av världens mest innovativa tillväxtregioner. Vallentunas 
vision är: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer". Visionen 
utvecklas med hjälp av sex nycklar:

 Varaktighet
 Inspiration
 Samverkan
 Innovation
 Omtänksamhet
 Nav

Genom såväl chefsdag och andra interna evenemang som planering och kommunikationsinsatser 
styrs allt mer av verksamheten utifrån vision och visionsnycklar. Den viktigaste aktiviteten är det 
pågående vision- och värdegrundsarbete som kommunens ledningsgrupp genomför tillsammans 
med samtliga medarbetare. En kommunikation- och marknadsföringsstrategi är också framtagen, i 
syfte att mer strategiskt arbeta med kommunikation utifrån visionen.

En ny översiktsplan med utgångspunkt från visionen och med sikte på 2040 antogs av 
kommunfullmäktige under 2018, tillsammans med fördjupade översiktsplaner för Karby och 
Brottby liksom Norra Vallentuna och Lindholmen. Under 2019 har arbete med fördjupade 
översiktsplaner för Västra Vallentuna och Kårsta inletts. Arbete pågår vidare med en ny avfallsplan i 
samverkan mellan kommunerna som ingår i det regionala avfallsbolaget SÖRAB. Prognosen för 
energieffektiviseringar i de kommunägda fastigheterna visar att de kommer att uppnås utifrån 
målsättningen för 2020. En plan med nya målsättningar inför 2030 har arbetas fram under året. Ett 
förslag till blåplan har tagits fram för en strategisk inriktning för att förbättra och säkerställa en god 
vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag.

Kommunen certifierades 2018 enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001. Under 2019 
har en ny övergripande miljö- och klimatpolicy antagits i kommunfullmäktige. Till policyn har även 
en handlingsplan för prioriterade insatser och områden tagits fram. Kommunens miljöarbete har 
genomgått den årliga revisionen där kommunen huvudsakligen gavs positiva omdömen men också 
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förslag till förbättringar. Kommunen är fortsatt ISO-certifierad enligt ISO-standarden. Från att 
under flera år legat över plats 200 (av 290) i miljöbarometerns ranking klättrade Vallentuna 2018 
upp till plats 84. I 2019 års ranking har kommunen klättrat ytterligare och ligger nu på plats 67.

Vallentuna kommun arbetar för att säkerställa samverkan mellan interna och externa aktörer för att 
garantera en god integrationsprocess. Kommunstyrelsen ansvarar för mottagandet och stödjer de 
nyanlända med att komma i kontakt med samhällets olika myndigheter och institutioner för att 
snabbt komma in i etableringsfasen. Antalet nyanlända har minskat sedan den stora flyktingvågen 
2015. Jämfört med 2016 är det färre ensamhushåll och fler större familjer som anvisas av 
Migrationsverket och därmed ökar behoven av större bostäder. Insatserna för de nyanlända har 
genomförts utifrån en handlingsplan, och inför 2020 arbetas konceptet om. Kommunen har kunnat 
uppfylla bosättningskravet vad gäller de nyanlända som anvisats under året och det genomförs 
löpande åtgärder för att förbereda de som kommer för livet i Sverige, bland annat i Bosökarskolan.

Under hösten har webbutbildningar om barnkonventionen och barnombudsmannens verktyg 
marknadsförts via kommunens intranät, inför att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020.

Risk- och sårbarhetsarbetet (RSA) för kommunen inleddes under slutet av 2018. En grovanalys har 
tagits fram för den övergripande kommunorganisation och arbetet har under 2019 fortsatt på 
förvaltningsnivå. I samband med RSA-arbetet identifierades även samhällsviktig verksamhet inom 
det geografiska kommunområdet. Arbetet med åtgärder utifrån analysen har startat och kommer att 
fortsätta under 2020.

Utvecklingsarbete pågår utifrån överenskommelserna mellan Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om kommunernas krisberedskap 
2019-2022 och arbete med civilt försvar 2018-2020 samt länsstyrelsens Strategi för utveckling av 
det civila försvaret i Stockholms län 2019-2020. Arbetet med att höja kommunens förmåga 
avseende beredskap och civilförsvar har pågått under 2019 och fortsätter under 2020. Under 
perioden har organisationens kunskap och förståelse för behovet av planläggning inom området 
ökats genom utbildning, RSA-arbete och workshops med diskussioner. Ett konkret första steg som 
genomförts är säkerhetsprövning av personal med befattningar som behöver säkerhetsklassas.

Planer, rutiner och metoder har förfinats under året och också testats i samband med övning 
Havsörn. Under hösten 2019 deltog Vallentuna kommun i övning Havsörn tillsammans med 77 
aktörer från olika centrala myndigheter, kommuner och organisationer i sex län. Övning Havsörn 
var en kärnkraftsövning som också innehöll moment av gråzonsproblematik med omfattande 
samhällsstörningar, informationspåverkan och inslag av allvarliga händelser. Övningen gav 
deltagarna tillfälle att öva analys, agerande och kommunikation vid återkommande störningar i ett 
osäkert läge, men också koordinerade åtgärder för de konsekvenser en kärnteknisk händelse i ett 
grannlän skulle få för Stockholmsregionen.

I och med stormen Alfrida i början av 2019 gjordes en utvärdering där förbättringsåtgärder 
identifierades. De avser kommunens förmåga att, vid samhällsstörningar och kriser, snabbt 
fastställa lägesbild och erbjuda insatser med fokus på förmågorna; information, reservkraft och 
trygghetspunkter. Arbetet vävs samman med strategin för utveckling av det civila försvaret i 
Stockholms län.

Informationen inom säkerhetsområdet till allmänheten har förbättrats genom att kommunens 
information om kris, säkerhet och beredskap har uppdaterats och utökats på kommunens hemsida. 
Frivilliga resursgruppen (FRG) Vallentuna genomförde en informationsinsats på torget under den 
så kallade krisberedskapsveckan. Med stöd av kommunen skapade FRG uppmärksamhet kring vad 
individen kan göra för att öka den personliga beredskapen genom att förevisa en 
skyddsrumssimulator i container.

Nämndens mål:
Följa de lokala miljömålen och verka för minskad miljöpåverkan.

 Målet är uppfyllt

Kommunen har sedan 2017 tre lokala miljömål:

 Klimatpåverkan ska minska
 Miljöanpassade inköp ska öka
 Osorterat avfall och farliga kemikalier ska minska
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En ny miljö- och klimatpolicy och en miljö- och klimatstrategi har antagits i kommunfullmäktige 
under hösten. Strategin avser att fungera som grund för kommunens systematiska miljöarbete och 
paraply till redan fastställda styrdokument. Miljö- och klimatpolicyn utgår från kommunens vision. 
Kartläggning av kommunens arbete i förhållande till Agenda 2030 och de 17 globala 
hållbarhetsmålen pågick under 2018 och våren 2019. Materialet har givit värdefullt underlag till 
arbetet med den nya policyn och strategin för kommunen.

Ledningens genomgång av miljöledningssystemet har genomförts två gånger, i januari och juni. 
Syftet med genomgången, som är ett krav enligt standarden ISO 14001, är att kontinuerligt 
utvärdera hur miljöledningsarbetet fungerar och besluta om förbättringar och eventuella 
resursbehov. Ledningen har fokuserat på resultaten från genomförda revisioner samt förslaget till 
ny miljöstrategi och hur den bör integreras i ordinarie processer. Intern miljörevision har 
genomförts som planerat utifrån revisionsprogram och översiktlig revisionsplan för 2018-2020, 
som tidigare fastställts av ledningsgruppen.

Revisorerna har uttalat sig positivt om kommunens arbete men också iakttagit fyra mindre 
avvikelser.

1. Miljömål och utvärdering av prestanda: Saknas fortfarande verksamhetsspecifika miljömål, 
”mellanmål”, med tydliga mätetal och konkreta uppföljningar.

2. Miljöaspekt - Avfallshantering: Saknas specifika förutsättningar för verksamheter att 
bedriva ett aktivt och effektivt miljöarbete för källsortering.

3. Miljöaspekt - Källsorterat avfall och insamling av matavfall: Saknas systematik och 
uppföljning till uttalat uppdrag att minska matavfall inom skolverksamhet.

4. Miljöaspekt - Kemikalieanvändning och farliga ämnen: Saknas inom vissa verksamheter 
tydlig dokumentation och rutiner för effektiv kemikaliehantering.

För att rätta till dessa brister har arbetet gått vidare med att:

1. Utveckla ny miljöstrategi med nyckeltal.
2. Ta fram handlingsplan och rutiner för vår egen källsortering och avfallshantering.
3. Matsvinnsinitiativ och mätning av matsvinn.
4. Uppdrag i kommunens kemikalieplan till alla förvaltningar att arbeta enligt kommunens 

rutin för kemikaliehantering.

Uppdragen i kemikalieplanen finns nu i berörda förvaltningars genomförandeplan och arbete pågår. 
För att löpande säkerställa minskad miljöpåverkan och säker hantering av kemikalier har 
implementering av kommunens kemikalierutin tagits med i flera nämnders internkontrollplaner 
2019. Inom städverksamheten har en övergripande utredning för att utveckla rutiner för 
kemikaliehantering genomförts. Det innebär bland annat att minska antalet produkter samt att 
kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad finns på alla kemikalier med åtgärdsinstruktioner vid 
första hjälpen. Ett delmål är att lokalvårdspersonal ska kunna bära med sig denna information med 
god tillgänglighet och hög beredskap via en mobilteknisk plattform om någonting händer och där 
det händer.

Kommunen arbetar med att öka miljöhänsynen vid upphandling. En checklista för miljöbedömning 
togs fram under början av året och används nu i upphandlingsprocessen för att hjälpa 
upphandlande verksamheter att identifiera relevanta miljökrav.

Två halvdagar med utbildning och workshops kring miljö och hållbarhet har genomförts under 
hösten i samhällsbyggnadsförvaltningen. Underlag för långsiktiga prioriteringar och 
verksamhetsplanering har tagits fram och fokus för arbetet med en hållbar 
samhällsbyggnadsprocess.

Arbetet har startat med att utveckla de kommunala verksamheternas avfallshantering, bland annat 
med att ta fram riktlinjer för avfallshanteringen, lathundar för källsortering samt inventering av 
soputrymmen. Hämtställen har kartlagts med särskild prioritet på fastigheter som bedriver 
utbildning och förskoleverksamhet. Förskolorna hanteras även i ett separat projekt om källsortering 
hos kommunens verksamheter. Framtagande av lämpliga källsorteringsmoduler för användning på 
offentliga platser utomhus håller också på att tas fram.

Under året har en större informationskampanj pågått för att öka matavfallsinsamlingen. 
Matavfallskampanjen har under året bidragit med flera hundra nya hushåll som börjat sortera 
matavfall. Den totala insamlingen av matavfall från hushållen har sedan kampanjstart ökat med 
cirka 32 procent jämfört med motsvarande period 2018. Övergripande målet är uppfyllelse av 
nuvarande avfallsplanen om 50 procent återvinning av matavfall. Trots ökning kommer det bli svårt 
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att nå målen. En utvärdering av kampanjen kommer att göras och ta fram aktiviteter för att nå 
nuvarande och kommande mål.

Prognos gällande energieffektiviseringar är att målsättningarna i gällande plan från 2009 kommer 
att uppnås fram till målåret 2020. Ett förslag till ny plan för fortsatt energieffektiviseringsplan har 
arbetats fram under året och kan utgöra underlag för förnyade målsättningar inför kommun- och 
verksamhetsplaner 2021.

Totalt har kommunen nu tre elbilar i drift i verksamheten. En översyn har gjorts för att införa en 
bilpool. Ett tidigt förslag har presenterats för kommunledningen och fortsatt utredning kommer att 
genomföras under nästa år.

 

Nämndens mål:
Säkerställa utbyggnad i enlighet med avtal om Sverigeförhandlingen.

 Målet är uppfyllt

Kommunen har en god framförhållning vad gäller den översiktliga fysiska planeringen med över 
4 000 bostäder i något skede av pågående planläggning. Den nya översiktsplanen och pågående 
detaljplaner har en tydlig inriktning om bebyggelseutveckling kring Roslagsbanan. Ett 
markanvisningsseminarium genomfördes i början av året, responsen var mycket stor och intresset 
för att bygga i Vallentuna bedöms som fortsatt stort. Mot bakgrund av ett osäkert läge på 
bostadsmarknaden innehåller bostadsbyggnadsprognosen en projektportfölj som medger 
byggnation i olika kommundelar och med olika bostadsformer. Bostadsbyggnadsprognosen ses över 
i början av varje år och godkänns i samband med kommunplanen.

Kommunen har tecknat avtal inom Sverigeförhandlingen gällande utbyggnad av Roslagsbanan till 
Stockholm City. Kommunens bostadsåtagande är att färdigställa 5 650 bostäder senast år 2035. I 
nuläget är cirka 500 bostäder färdigställda, 242 bostäder påbörjades men ännu ej färdigställda av 
totalt 1048 bostäder som finns i hittills antagna detaljplaner. Den avvaktan på marknaden för 
nybyggnation som har märkts de senaste åren har lättat något och fler projekt har byggstartat. 
Generellt råder längre ledtider mellan lagakraftvunna detaljplaner och byggstart eftersom det i flera 
fall har tagit längre tid för byggaktörerna att säkra finansiering. Projektportföljen har utvecklats och 
optimerats för att säkerställa att pågående och kommande projekt bidrar till att möta kraven i 
Sverigeförhandlingen samt hålla en god långsiktig utbyggnadstakt. Kommunen gör fortsatt 
bedömning att villkoren i avtalet kommer att uppfyllas. En viktig förutsättning är att påverkan på 
möjligheter att bygga bostäder längs Roslagsbanan inte påverkas av statens pågående 
riksintresseprecisering för Arlanda flygplats. Kommunen har under året varit mycket aktiv och 
påtalat det för Trafikverket, Länsstyrelsen och Swedavia.

I centrala Vallentuna utgår utvecklingen från det program som togs fram 2016 och arbetet fortgår 
och konkretiseras. Byggnation och förberedelser för kommande etapper inom Åby ängar pågår, där 
cirka hälften av de över 600 bostäderna är färdigställda. Byggnation pågår av 50 bostäder på 
Hövdingahöjden (Fornminnesvägen) med inflyttning hösten 2020. Detaljplan för Gärdesvägen och 
Alléhuset om totalt cirka 130 bostäder har vunnit laga kraft. Ytterligare planläggning har kommit 
långt, bland annat inom Åbyholmsområdet och i de centrala delarna på båda sidor om järnvägen. 
Två markanvisningar för ett LSS-boende (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
och studentbostäder har genomförts under året. Responsen på markanvisningarna har varit god.

I Lindholmen pågår övergripande utredningar. En dialog med Lindholmenborna planeras i tidigt 
skede för att inhämta förslag och idéer innan arbetet med de två första detaljplanerna för 
Lindholmen centrum och Kullbacka tar fart. Möjligheter till ökad service, trygga stråk och 
trafikhantering är viktiga frågor i arbetet.

I Kristineberg fortsätter färdigställandet av den första detaljplanen i norra delen av området. Den 
hållbarhetsdialog som genomförts med byggaktörer och fastighetsägare i området knyts nu ihop i 
ett format som kan följas upp under den långa utbyggnadsperioden. Förberedelser för kommande 
etapper pågår i dialog med berörda fastighetsägare.

Flera andra större omvandlingsprojekt pågår, bland annat i Ormsta-Stensta (cirka 300 bostäder), 
Nyborg (cirka 300 bostäder) och i Kårsta (cirka 100 bostäder), liksom ytterligare mindre 
kompletteringar.



Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 11(48)

Nämndens mål:
Arbetslösheten i Vallentuna kommun ska fortsätta att vara bland de 
lägsta i landet och behov av försörjningsstöd ska minska.

 Målet är uppfyllt

Kommunstyrelsen har från 2019 ett nytt utskott, näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet, som 
ansvarar för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor samt integration av nyanlända med fokus på 
egen försörjning.

Under 2018 startade kommunen ett arbetsmarknadsprojekt inom kulturfastigheter och naturvård 
med syfte att nyanlända och långtidsarbetslösa ska få en förankring på arbetsmarknaden. Projektet 
påbörjades sommaren 2018 och nio personer anställdes genom så kallade extratjänster. De har 
arbetat med renovering av äldre byggnader och andra göromål runt fastigheterna och även med 
montering av möbler för nyanlända och kvotflyktingar. Ett arbete har också varit att bidra till 
återuppbyggnad av kvarnen. Projektet har under hösten 2019 fortsatt med andra typer av 
anställningsstöd. Från 2020 återkommer extratjänsterna som bidragsform.

En översyn har genomförts för att tydliggöra roller och effektivisera arbetet med att stödja 
nyanlända och kvotflyktingar för att komma ut i sysselsättning. Översynen omfattar huvudsakligen 
kommunledningskontoret, Vallentuna arbetscoachning samt Arbetsförmedlingen. Kommunen 
behöver också förhålla sig till förändringar inom Arbetsförmedlingen. Vallentuna kommun behöver 
bland annat ge insatser till målgruppen nyanlända och kvotflyktingar för att höja den digitala 
kompetensen. Detta kommer att vara en faktor som påverkar målgruppens möjligheter att 
integreras i samhället och bli självförsörjande. Kommunen arbetar i nuläget med att etablera 
individer i samhället för att allt vardagligt ska fungera och att i samverkan med Arbetsförmedlingen 
skapa arbetsförutsättningar.

Vallentuna arbetscoachning har under hösten/vintern 2019 arbetat med insatser till målgruppen 
nyanlända och kvotflyktingar, vilket är en ny målgrupp för insatserna. Tidigare har Vallentuna 
arbetscoachning endast arbetat utifrån individuppdrag/myndighetsbeslut. På så sätt kan den 
spetskompetens och de metoder som arbetats fram de senaste åren även användas till 
målgrupperna nyanlända och kvotflyktingar. Ett väl fungerande samarbete mellan kommunen och 
Arbetsförmedlingen är dock en förutsättning.

Vallentuna kommun har ett etablerat samarbete med flera engagerade individer, föreningar och 
församlingar som gör en ovärderlig insats kring integrationsarbetet i kommunen. Civilsamhället 
bjuds regelbundet in till dialogmöten för att samverka med andra frivilliga och få aktuell lägesbild 
utifrån samtliga verksamheter och allmän omvärldsbevakning.

Näringslivet i Vallentuna karaktäriseras av små och medelstora företag, och har en hög grad av 
entreprenörer. Det finns ingen stor dominerande arbetsgivare vilket gör kommunens 
arbetsmarknad mindre sårbar. Kommunen arbetar fokuserat med att skapa goda kontakter med 
näringslivet. En del i detta arbete är, i den mån det är möjligt, hjälpa företagen att hitta arbetskraft 
och matcha individer ut i praktik eller andra arbetsförberedande åtgärder.

Nämndens mål:
Arbeta för att öka den upplevda tryggheten och minska antalet brott.

 Arbete pågår

Ett strukturerat samarbete finns mellan kommun, polismyndighet och Storstockholms brandförsvar 
vars arbete utgår från den samverkanöverenskommelse som slutits mellan parterna för 2019-2020 
samt handlingsplanen för Tryggare Vallentuna för samma period. Samverkansöverenskommelsen 
utgår ifrån en för parterna gemensam syn på lägesbild, baserad på analys av anmälda brott från 
polisen, statistik från Storstockholms brandförsvar, dialog med invånare i Vallentuna kommun, 
genomförda trygghetsundersökningar såväl som rapporter från kommunens egna verksamheter.

Fokusområden för de trygghetsskapande aktiviteterna under tvåårsperioden är:

 Kartlägga invånarnas livsstil, beteenden, hälsa och trygghet
 Erbjuda invånarna i Vallentuna kommun en trygg miljö
 Främja goda förutsättningar för barn och ungdomars uppväxtvillkor (med ökat fokus på 
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ungdomars psykiska hälsa)
 Förebygga brottslighet och otrygghet kopplat till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
 Förebygga brottslighet kopplat till ungdomar som tidigt visar ogynnsam utveckling
 Förebygga risken att invånare utsätts för brott i och utanför hemmet.

Mot bakgrund av Stockholmsenkäten 2018, som visade på psykisk ohälsa bland unga i Vallentuna 
kommun, genomfördes under 2019 kvalitativa fokusgruppsintervjuer med högstadieelever. 
Kommunstyrelsen har utifrån kartläggningen av psykisk ohälsa beslutat att ge ett uppdrag till 
förvaltningen. I uppdraget ingår att samordna arbetet med att öka kunskapen om hur psykisk 
ohälsa kan hanteras såväl som att se över skyddsfaktorer som påverkar den psykiska hälsan. Det ska 
även tas fram förslag till hur kommunen kan fånga upp signaler på psykisk ohälsa samt arbeta med 
självskattning och öppenhet kring psykisk ohälsa.

Under sommaren har det förekommit ungdomsstök och klotter i Karby-Brottby. Ett gemensamt 
insatsarbete genomfördes av kommunen, näringsliv och ideella aktörer. Samverkan fortsatte under 
hösten.

Med grannsamverkansbilen samarbetar kommunen tillsammans med polis och frivilliga med syfte 
att avskräcka gärningsmän från att begå brott, upptäcka förberedelser till inbrott samt stödja 
invånare och sprida information kring hur inbrott kan försvåras och förhindras. Förarna kan även 
under körpassen rapportera in saker till kommunen som stör en trygg miljö som klotter, 
skadegörelse, skrotbilar, trasig belysning med mera. Körpassen bemannas alltid av minst två förare 
och sker främst dagtid. Möjlighet för att utöka körtider ytterligare undersöks då efterfrågan på 
kvällstider ökat. En förarutbildning för Grannsamverkansbilen har genomförts under hösten.

 

Nämndens mål:
Stärka inkludering och motverka radikalisering.

 Arbete pågår

Integrationsaktiviteter har under året genomförts, utifrån det handlingsprogram för integration 
som kommunstyrelsen fastställt. Handlingsprogrammet belyser konkreta integrationsaktiviteter 
inom olika förvaltningar.

En handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld har även fastställts av kommunstyrelsen, 
arbetet kommer dock att vara förvaltningsövergripande.

Ett projekt inriktat mot psykisk ohälsa bland ensamkommande har genomförts. Projektet innebar 
en kartläggning med informationsinhämtning kring psykisk ohälsa hos målgruppen i Vallentuna 
kommun, samt hos professionella och aktörer inom civilsamhället. En referensgrupp av ungdomar 
togs fram vilka senare deltog i en gruppintervju med fokus på psykisk hälsa samt integration. 
Kartläggningen har givit insikten att ungdomarna behöver mer psykoedukation, vilket innebär att 
lära sig mer om svårigheter, diagnoser och vad det innebär att ha dem. Det framkom också att de ser 
behov av i högre grad integreras med svenskfödda ungdomar, exempelvis i skolan. Åtgärder i form 
av workshops för ungdomar har genomförts på skoltid och föreläsningar om psykisk ohälsa, 
utanförskap och inkludering.

Kommunen har beviljats medel från Länsstyrelsen för ett projekt om att främja integration i skolan 
som heter "Drömmar och Drivkrafter" med målsättning att skapa samarbetsformer och träffpunkter 
i skolmiljön mellan elever i språkintroduktion och övriga elever. Projekt har under 2019 verkat för 
att bygga vänskap, förebygga utanförskap och skapa fler kontaktytor och en större social 
samhörighet mellan elever i gymnasieskolan. Projektet är även förebyggande mot psykisk ohälsa 
hos nyanlända unga, samt ett sätt att försöka motverka rasism och främlingsfientlighet. Under 
projekttiden har projektgruppen tagit fram en ”insatstrappa” för professionella som möter 
målgruppen. Insatstrappan innehåller information om var ungdomen själv eller en vuxen som 
möter ungdomen, kan vända sig vid behov av hjälp kring psykisk ohälsa.

Kommunens samlade arbete med integrationsfrågor har under årets riktats mot att utveckla 
ordinarie verksamheter, snarare än att skapa ”särspår” för målgruppen. Framåtriktade insatser och 
översyn av hur kommunen arbetar pågår för att effektivisera arbetet med integration och 
inkludering.
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Bästa kommunen att bo och leva i

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

 Målet är uppfyllt

Kommunfullmäktige har i januari 2019 fastställt en strategi för kommunens kvalitetsarbete. 
Strategin anger att Vallentuna kommun är en utvecklingsinriktad kommun och ska genom ett 
målmedvetet kvalitetsarbete arbeta för ständiga förbättringar inom kommunens samtliga 
verksamhetsområden. Kvalitetsstrategin innehåller de grundläggande komponenterna i Vallentuna 
kommuns kvalitetsarbete. Utgångspunkterna är kundnöjdhet, systematik, ansvar och roller samt 
jämförelser med andra kommuner och metoder som ligger i framkant.

Kvalitetsstrategin anger också att Vallentuna har en väl inarbetad modell för styrning och 
uppföljning av ekonomi och verksamhet. Fullmäktige fastställer varje år en kommunplan som 
innehåller mål och budget för verksamheterna. Den politiska ledningen och tjänstemannaledningen 
träffas under särskilda mötesformer för att skapa förutsättningar för en bra styrning. Mötena 
innehåller uppföljning av ekonomi och verksamhet, förutsättningar för den kommande 
treårsperioden samt planering. Återkoppling från verksamheterna till den politiska ledningen sker 
löpande under året med uppföljning av ekonomi och kvalitet. Tertialrapporterna innehåller även 
uppföljning av målen för verksamheterna och ett styrkort med fördjupad analys inom fem 
perspektiv: invånare/kund, verksamhet, miljö, ekonomi och medarbetare.

Strategin fastställer att kvalitetsarbetet ska bedrivas utifrån tre målsättningar:

1. Fokus på invånare/kund i form av kundnöjdhet. Resultatet från enkäter och uppföljningar 
ska återspeglas i verksamheternas förbättringsaktiviteter.

2. Arbeta systematiskt med kvalitetsfrågorna och erbjuda invånare/kund tydlig transparent 
information om verksamheterna med fler jämförelsetjänster.

3. I kvalitetsarbetet beakta kostnadseffektivitet inom kommunens verksamheter.

Digitalisering är en nyckel för att nå effektiva processer och för att kunna möta förväntningar från 
kommuninvånare, företagare och medarbetare. Ett utvecklingsarbete pågår för en digital 
samhällsbyggnadsprocess med kundfokus. Arbetet har under 2019 inneburit mer digital 
datahantering och verksamhetsstyrning samt utveckling av kundanpassade e-tjänster inom bland 
annat bygglovsverksamheten. Vallentunas digitala version av översiktsplan lanserades i april 2019 
och samtidigt färdigställdes digitalisering av kommunens 250 befintliga detaljplaner. Syftet är att 
göra planerna interaktiva i kartan och ge användarna en utvecklad möjlighet till att söka och 
selektera information. All ny fysisk planering sker nu digitalt och digitala data kan omhändertas och 
användas direkt.

Kommunen arbetar strategiskt för att utveckla attraktiva miljöer av hög kvalitet såväl i centrala 
delar av kommunen som i naturområden. Fördjupningar av programmet för centrala Vallentuna 
liksom framtagande av en teknisk handbok pågår för att säkerställa en attraktiv stadsmiljö, 
genomförbarhet och kostnadseffektiva lösningar i den offentliga miljön. För att nå en god stadsmiljö 
krävs samverkan och en förståelse för olika behov av användningen och utformningen av de 
gemensamma mellanrummen, till exempel gator, torg och parker. Lika viktiga är en aktiv drift- och 
underhållsplanering för befintliga miljöer. Under året har kommunens satsning på underhåll av 
kommunens byggnader fortsatt med dialog med verksamheterna. Satsningen inleddes 2017 och 
omfattar över 30 miljoner kronor per år under en tioårsperiod.

Kommunen fortsätter att använda olika sociala medier i arbetet med att stärka 
arbetsgivarvarumärket, framför allt vid rekrytering. Kanalerna används för att publicera annonser 
om lediga jobb samt för att aktivt söka upp potentiella kandidater och tipsa om lediga tjänster. 
Karriärsidan på den externa webben utvecklas löpande, med information om kommunens 
arbetsgivarerbjudande.

Kommunfullmäktiges handlingsprogram för integration (2019-20120) omfattar kommunens arbete 
med integration inom kompetensområdena bosättning, samverkan, sysselsättning, utbildning, fritid 
och kommunikation. Utifrån programmets målsättningar har aktiviteter tagits fram, som respektive 
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förvaltning genomfört för att uppnå målsättningarna. Handlingsprogrammet revideras och 
uppdateras årligen.

Kommunen har arbetat mer strategiskt med marknadsföring med tyngdpunkt på utvecklingsprojekt 
inom samhällsbyggnadsområdet och marknadsföring av skolorna. Fokus har också varit att stärka 
besöksnäring och Vallentunas upplevelser. Ett kommunikativt nav i detta arbete är 
upplevvallentuna.se som är en gemensam plattform för kommunen, föreningar och näringslivet.

 

Nämndens mål:
Erbjuda hög service, tillgänglighet och delaktighet.

 Målet är uppfyllt

Kommunens kontaktcenter öppnade i september 2018. Kontaktcenter utgör första mötet och vägen 
in för kunder och invånare. Kontaktcenter är fysiskt beläget i kulturhuset och erbjuder kundtjänst 
både genom personliga möten och via digitala hjälpmedel som mejl, webb och telefon. Syftet med 
kontaktcenter är att ge en ökad tillgänglighet och god service till kunder och invånare vilket 
omgående gav positivt resultat. Sveriges Kommuner och Regioner genomför årligen 
undersökningen ”Tillgänglighet och bemötande” och Vallentuna kommun har uppnått en stor 
förbättring redan hösten 2018 och utvecklingen har fortsatt med ännu bättre resultat hösten 2019. 
Svar på e-post inom en dag har ökat från 83 procent 2017 till 98 procent 2018 och är nu 100 procent 
under 2019. Svar på enkel fråga via telefonsamtal har ökat från 56 procent till 83 procent och är nu 
85 procent. Gott bemötande vid kontakt med kommunen har ökat från 74 procent till 91 procent 
och är nu 93 procent. Kontaktcenter har sedan starten fortsatt utveckla verksamheten och tar över 
allt fler uppgifter och ärenden ut mot kund. Den långsiktiga målsättningen är att minst 70 procent 
av inkommande frågor/ärenden till kommunen ska kunna hanteras av kontaktcenter. I en 
avstämning av perioden september - december 2018 var siffran cirka 55 procent och för januari -
 april 2019 cirka 80 procent, därmed är målsättningen nu mer än väl uppfylld. I och med 
kontaktcenters öppnande har kommunen generösare öppettider för kunderna. Kontaktcenter spelar 
också en viktig roll i utvecklingen av kommunen som helhet då det är lättare att fånga upp vad 
kunderna tycker sammantaget och vilka frågor som är viktiga under olika delar av året. Den 
kunskapen används nu för att arbeta proaktivt både kommunikativt och verksamhetsmässigt.

Sociala medier är viktiga kanaler för dialogen med invånarna. Kommunens Facebooksida har cirka 
3 700 följare, med daglig interaktivitet. Utöver detta använder kommunen även Twitter, Instagram 
och andra sociala medier för olika specialområden som Vallentuna gymnasium, fältgruppen, 
näringsliv och kultur med flera. I Vallentuna kommun finns 140 olika yrken representerade och 
varje dag är det cirka 1 800 anställda som går till arbetsplatser där alla gör skillnad och bidrar till att 
Vallentuna fungerar och utvecklas. Instagramkontot ambulerar mellan olika avdelningar och gör att 
invånare och kollegor kan komma närmare verksamheten. Det är även ett sätt att sprida kunskap 
om kommunens yrkesbredd och stärka stoltheten över det som skapas varje dag.

Föregående års pilotprojekt med gratis Wifi i biblioteken har blivit en permanent lösning. Numera 
omfattas även äldreboendena Väsbygården och Korallen av Vallentunas wifi-nät, syftet är att 
underlätta för boende samt anhöriga att komma åt digitala tjänster på Internet.

Genomtänkt kommunikation är extra viktigt i samband med incidenter eller kris. I arbetet med att 
utveckla kommunens kommunikation har målgrupps- och kanalanalyser genomförts. För att öka 
organisationens kommunikativa förmåga har olika utbildningar genomförts. Ett exempel är kurser i 
klarspråk som stöttar medarbetare att formulera sig begripligt utifrån målgruppens behov.

Ett av målen med en digital samhällsbyggnadsprocess är att år 2020 ska kommuninvånarna kunna 
delta vid samråd och tycka till om planer och projekt via webben. För att nå målet, är 3D-
visualisering/modellering och drönarflygning en viktig förutsättning. Under 2018 skapades ett 
testprojekt med att ta fram 3D-modell över Centrala Vallentuna. Slutresultatet presenterades på 
kommunens höstfest 2018. Synpunkter från medborgarna av deras upplevelse samlades in och 
beaktas i det fortsatta arbetet med 3D-visualisering. Som en del i utvärderingen av 
markanvisningstävlingen för studentbostäder på tomten "Gamla polishuset” användes 3D-modellen 
över centrala Vallentuna. Fem anbud valdes ut enligt kommunens utvärderingsmodell för att sedan 
läggas in i 3D- modellen på rätt plats i sin riktiga miljö. Allmänheten hade möjligheten att titta på 
de olika förslagen för att jämföra och se vilket förslag det tyckte passade bäst. Det var även möjligt 
att rösta på de olika förslagen. Resultatet av omröstningen fanns med som underlag när 
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kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om marktilldelning. Medborgarnas synpunkter är 
viktiga och medskapare i samhällsbyggandet.

Dataskyddsförordningen började gälla i maj 2018 och kommunens arbete fokuserade inledningsvis 
på att centralt ta fram rutiner och mallar. Under 2019 har mer av arbetet skett i förvaltningarnas 
olika verksamheter där de faktiska personuppgiftsbehandlingarna äger rum. En prioriterad aktivitet 
för året har varit att inrätta ett kommunövergripande nätverk där varje förvaltning finns 
representerad. Nätverket har haft möten under hösten och förvaltningsrepresentanterna har fått i 
uppdrag att intensifiera arbetet med kommunens register över behandlingar av personuppgifter, 
som också är en prioriterad aktivitet i kommunens dataskyddsarbete för året. Dessutom har 
fullmäktige antagit ett reviderat förslag till Riktlinjer för hantering av personuppgifter vid 
webbpublicering. Ett arbete som löper parallellt med dataskyddsarbetet är kommunens 
informationssäkerhetsarbete. I september antog fullmäktige en ny informationssäkerhetspolicy. I 
samband med att policyn antogs så har ett antal rutindokument kopplat till informationssäkerhet 
tagits fram och publicerats på kommunens intranät. Rutinerna riktar sig till anställda, ledning och 
IT. Under nästa år ska anställda i kommunen genomgå en informationssäkerhetsutbildning.

Internservice är en ny enhet inom kommunledningskontoret. Internservice vänder sig till de interna 
kunderna. Under året har internservice bland annat arbetat med att identifiera och samorganisera 
olika övergripande områden inom kärnverksamheterna. Enheten strävar efter att hitta smartare och 
effektivare sätt att hantera tjänster och på så vis höja kvaliteten och servicen. En språkstödstjänst 
startade upp under hösten som bistår med enklare översättning av språk som franska, engelska, 
arabiska och portugisiska. Detta är ett sätt att förbättra servicen internt men även externt mot 
kommuninvånarna.

 

Nämndens mål:
Stärka Vallentuna kommun som arbetsgivare.

 Målet är uppfyllt

Vallentuna befinner sig mitt i en växande storstadsregion där konkurrensen om rätt kompetens blir 
allt starkare. Kommunen arbetar med att stärka Vallentunas arbetsgivarvarumärke utifrån den 
aktivitetsplan som kommunledningsgruppen beslutat. Planens tre fokusområden är att Vallentuna 
kommun ska vara en attraktiv kommun i Stockholm-Uppsala-Arlandaregionen att arbeta i, att 
talanger ska kunna utveckla sin fulla potential i kommunen och att medarbetare ska vilja 
rekommendera sina nätverk att söka jobb i Vallentuna.

Arbetet med att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och stödet till rekryterande chefer fortsätter. 
Innehållet på karriärssidan på den externa webben utvecklas successivt med information om 
kommunens arbetsgivarerbjudande. Utmaningarna är särskilt stora inom 
samhällsbyggnadsområdet och en särskild kompetensförsörjningsplan har arbetats fram med fokus 
på att Attrahera, Behålla och Utveckla. Planen innehåller en mängd olika aktiviteter allt från hur 
befintlig personal kan utvecklas, bygga en intern stolthet, till att locka nya medarbetare.

Kommunen satsar stort på kompetensutveckling av medarbetare, där behovet i rollen styr 
satsningen. Kurser och föreläsningar erbjuds alla medarbetare inom områden som är relevanta för 
många roller. Kommunen satsar vidare på kompetensutveckling och stöd till chefer och ledare. 
Under året har två grupper examinerats från utbildningen "Att leda utan att vara chef", en på våren 
och en på hösten. Utbildningen som är ett ledarutvecklingsprogram för ledare utan chefsmandat är 
mycket uppskattad och till höstens omgång fanns 24 nominerade till 16 platser. Utbudet av 
utbildningar inom HR-områden som riktar sig specifikt till chefer och ledare har paketerats på ett 
nytt sätt och presenteras nu under rubriken "Vallentuna chefsakademi".

Vallentuna kommun lägger stor vikt vid det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet, vilket innebär att 
kommunen arbetar med insatser som gynnar en god organisatorisk och social arbetsmiljö med en 
frisk och engagerad personal. I oktober genomfördes den årliga medarbetsundersökningen, i syfte 
att mäta engagemang, motivation och uppfattning i olika frågor för att kunna utveckla Vallentuna 
kommun till en ännu bättre arbetsplats. I undersökningen ingår även nio frågor för att mäta 
hållbart medarbetarengagemang (HME). Glädjande nog förbättrades det totala kommunresultaten 
för 2019 inom alla tre HME-indexområden; motivation, styrning och ledarskap.

I april inleddes en stor satsning på medarbetardialog om värderingar. Syftet är att samtala om 
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värderingar, förtydliga och konkretisera dem och kommunens vision så att det blir lättare att se hur 
de kan omsättas i praktisk handling. Alla arbetsgrupper i Vallentuna kommer under 2019 och 2020 
att träffa någon företrädare från kommunens ledningsgrupp, totalt cirka 150 arbetsgrupper. 
Tillsammans kommer de i workshopform att arbeta med att ta fram bidrag till utveckling av 
kommunens värdegrund. Inför varje workshop kommer respektive avdelning/arbetsgrupp att göra 
ett förberedande arbete som leds av närmaste chef med stöd av framtagen metod. Fram till och med 
november har cirka 40 workshops genomförts. En mycket viktig del av satsningen blir också 
uppföljningsarbetet, där arbetsgrupperna regelbundet prövar det de har kommit fram till och 
fortsätter samtalet om värderingar och vision kontinuerligt. Satsningen förväntas bidra till 
förbättrade verksamhetsresultat, måluppfyllnad, kvalitet och effektivitet.

Nämndens mål:
Säkerställ att attraktiva offentliga miljöer utvecklas i hela Vallentuna 
genom god balans mellan utveckling av nya och befintliga områden.

 Målet är uppfyllt

Kommunen är inne i ett starkt tillväxtskede och nya miljöer utvecklas löpande. Lika viktigt som att 
nya miljöer utvecklas är att ta hand om befintliga. Kommunen har sedan 2017 en stor satsning på 
fastighetsunderhållet med över 30 miljoner kronor per år under en tioårsperiod. Planer för skötsel 
och utveckling av befintliga utemiljöer i hela kommunen har tagits fram. Den lekplatsplan som 
kommunfullmäktige antagit ligger till grund för löpande renovering och upprustning av befintliga 
lekplatser över hela kommunen, likväl som utveckling av nya. Liknande planer finns för skötsel av 
natur- och parkmark, liksom beläggning av kommunala gator och vägar i hela kommunen. Årets 
åtgärder av kommunens utemiljöer har dock fått skjutas till nästkommande år, med anledning av de 
höga kostnader som vinterns storm och snöoväder orsakade.

Underlag för underhållsplanen för kommunens fastigheter fortsätter att fördjupas genom 
inventeringar och besiktningar. Bland annat har inventeringar av fettavskiljare och statusen på 
avlopp och dagvattensystem utförts samt inventering av underhållsbehoven i kommunens 
lägenheter. I ett pilotprojekt har miljöinventeringar genomförts på två fastigheter, ett arbete som på 
några års sikt ska utvidgas till hela fastighetsbeståndet. Under perioden har invändig renovering 
genomförts i fyra förskolor. Exempel på åtgärder är renovering av utemiljön på två förskolor. 
Generellt ses utemiljöer över och åtgärder genomförs efter besiktningsanmärkningar.

Under året har flera nybyggnadsprojekt färdigställts. Under våren invigdes Väsby Kvarn, där ett 
tidigare landmärke kunde återuppbyggas genom god samverkan mellan kommunen, ideella krafter 
och företag. Kommunens arbetsinsats var också en del av arbetsmarknadsinsatser för nyanlända. I 
augusti invigdes den nya Hagaskolan, kommunens största byggprojekt som byggts med en mycket 
god kvalitet, med god marginal i tidplaner och till lägre kostnad än beräknat. I november stod 
kommunens nya stora lekplats Lasseparken klar strax nordost om gymnasiet i centrala Vallentuna. 
Kommuninvånare har bjudits in och tyckt till om både innehåll och namn och lekplatsen kommer 
att fungera som ett utflyktsmål och mötesplats för både Vallentunabor och besökare från andra 
kommuner. Den lekplatsplan som antogs 2017 ligger till grund för genomförande av upprustning 
och nyutveckling. Under året har befintliga lekplatser vid Hasseluddsvägen och Lars Hårds väg 
rustats.

Inom centrala Vallentuna pågår en omfattande planering för att möjliggöra fler bostäder nära 
kollektivtrafik och skapa ett bra underlag för service och utvecklade arbetsplatser i Vallentuna 
centrum. Bebyggelsen och gatorna på båda sidor om Roslagsbanan ska kopplas samman för att 
stärka helheten, samtidigt ska centrum få bättre kopplingar till intilliggande områden såsom Åby 
Ängar. Området kommer också att innehålla grönområden i öst-västlig riktning för att förena de 
delar som idag är åtskilda. Nu pågår fördjupningar av programmet för att stärka visionen om 
stadsmiljön liksom för att säkerställa teknisk försörjning och dagvattenhantering för ny bebyggelse. 
Under 2018 genomfördes en medborgardialog med möjlighet att ge inspel till vad man vill se i 
centrala Vallentuna. Den dialogen tillsammans med kommunens nya vision ligger nu till grund för 
fortsatt dialog med fastighetsägare och byggaktörer. Parallellt genomför Region Stockholm 
förstärkningar i kollektivtrafiken. Dubbelspårsutbyggnadens slutliga etapper genomförs 2020 och 
2021 och en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda studeras.

Även befintliga delar av Vallentuna centrum förnyas, utvecklas och får en rejäl ansiktslyftning. 
Målet är att få ett trivsamt, tryggt, tillgängligt och levande centrum. Vallentunas centrum ska vara 
tillgängligt för alla grupper och individer med olika behov och intressen. Torgytorna och gågatorna i 
centrum har rustats upp och delvis gjorts om i hittills tre etapper. Under året har arbetet med den 
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fjärde etappen längs Banvägen inletts. Arbetet ska vara klart under första kvartalet 2020 och 
omfattar upprustning av befintliga ytor med ny markbeläggning, planteringar, belysning och 
papperskorgar. Därefter följer den femte och sista etappen som omfattar markarbete i anslutning 
till det planerade kvarteret Tärningen samt upprustning av befintlig parkering bakom Alléhuset.

Fler och växande Vallentunaföretag

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

 Arbete pågår

Vallentuna kommun arbetar målinriktat med att förbättra företagens förutsättningar. Det handlar 
om att i fysisk planering möjliggöra för fler och växande företag, där förslag i den nyligen antagna 
översiktsplanen och flera pågående detaljplaner innehåller utvecklade etableringsmöjligheter. 
Kommunen medverkar vidare i en referensgrupp för precisering av det influensområde som 
flygtrafiken vid Arlanda har, med målsättningen att minska de markanspråk som nuvarande 
avgränsning kräver och möjliggöra ytterligare utveckling av bostäder och företagsmark.

Ett viktigt fokus är att ständigt förbättra servicenivån till företagare inom olika myndighetsområden 
gällande service, tillgänglighet, handläggningstider och rättssäkerhet. Kommunen strävar mot att 
förbättra resultaten inom servicemätningen Nöjd-Kund-Index (NKI), som Sveriges Kommuner och 
Regioner genomför årligen. Definitiva resultaten för 2019 års ärendehantering är inte helt klart men 
per december 2019 är det totala NKI resultatet 66 i jämförelse med 2018 då det totala resultatet 
slutade på 49. Bygglov har 62 (38). Miljöavdelningen har under 2019 arbetat med att höja 
svarsfrekvensen, då inte tillräckligt många respondenter svarade 2018 för att ge ett resultat. 
Insatsen har varit framgångsrik då kommunen nu har ett resultat. I december 2019 har miljö NKI 
72 medan livsmedel har 61.

Det målinriktade arbetet med att ge god vägledning och service och även utveckla verktyg för att 
genomföra detta i form av ökad digitalisering är bidragande faktorer till de ökade NKI resultaten. 
Parallellt med den digitala utvecklingen ges också bättre möjligheter till personlig service och 
vägledning, genom bland annat webbokning som sjösätts den 1 januari 2020.

Under 2019 steg Vallentuna i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat i Sveriges kommuner 
58 placeringar till plats 75. Kommunen har under snart fem år arbetat målinriktat med att förbättra 
företagsklimatet och detta börjar nu ge resultat. Genom kommunstyrelsens nya utskott för 
näringsliv- och arbetsmarknadsfrågor har fokus på näringslivsklimatet stärkts. Inte minst genom att 
en konkret näringslivsplan antagits.

 

Nämndens mål:
Aktivt påverka riksintressepreciseringen av Arlandas influensområde i 
syfte att frigöra mark för bostads- och verksamhetsetableringar.

 Målet är uppfyllt

En precisering av ett riksintresse är ett fördjupat planeringsunderlag som visar de värden som 
riksintresset ska skydda och som bör beaktas i den fysiska planeringen. Preciseringar initieras och 
utförs av Trafikverkets regioner. En precisering innehåller vanligtvis en beskrivning av nuvarande 
trafiksituation, trafikprognoser och utvecklingsmöjligheter för anläggningen samt en beskrivning av 
riksintressets markanspråk och influensområden.

Kommunen medverkar i en referensgrupp till Trafikverkets uppdrag att presentera ett nytt 
influensområde för flygtrafiken till Arlanda. Målsättningen är att minska de markanspråk som 
nuvarande avgränsning kräver. Trafikverket avser att återkomma med ett konkret förslag till 
avgränsning under våren 2020.

I slutet av 2018 redovisade Swedavia sina tankar till en framtida expansion enligt sin masterplan av 
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Arlanda flygplats. Ytterligare två rullbanor presenterades som skulle kunna förläggas parallellt öster 
om nuvarande banor. Beroende av var banorna förläggs kommer det att påverka den nya 
avgränsningen. I ett worst-case scenario äventyras kommunens bostadsutveckling längs 
Roslagsbanan i vissa delar av kommunen vilket starkt påverkar kommunens möjligheter att uppfylla 
åtagande enligt Sverigeförhandlingen. Kommunen bedriver ett aktivt påverkansarbete mot 
Trafikverket, Länsstyrelsen och Swedavia och Trafikverket. Riksintresset Arlanda flygplats framtida 
markanspråk förväntas klargöras under år 2020.

Nämndens mål:
Genom positivt bemötande och hög känsla för service bidrar vi till att 
befintliga företag kan utvecklas och nya företag etableras.

 Arbete pågår

Vallentuna kommun arbetar målinriktat med att förbättra näringslivsklimatet. Bland annat har en 
konkret näringslivsplan antagits. Planen tar sin utgångspunkt i:

 Relationer - att skapa arenor där beslutsfattare, myndigheter och företagare kan mötas för 
att öka kunskap, förtroende och dialog

 Service - att förenkla, tillgängliggöra och minska tid för handläggning av tillstånd och andra 
myndighetsbeslut samt bidra som en konstruktiv partner som förenklar vardagen

 Utveckling - att målmedvetet utveckla kommunen som territorium och som del av 
omvärlden i syfte att skapa de bästa framtidsutsikterna som en central plats i Stockholm-
Uppsalaregionen, med hela världen som granne

 Attraktion - att arbetet med näringslivsfrågorna och marknadsföringen av kommunen ska, i 
enlighet med visionen, stärka attraktionskraften externt med fokus på talang, innovation, 
kompetens och investeringar

En hel del av aktiviteterna har redan genomförts, såsom en företagslots som ska underlätta för 
företagare som vill etablera eller expandera sin verksamhet i kommunen. Företagslotsen är ett 
forum där företag och entreprenörer kan boka tid för rådgivning och information. Forumet består 
av kommunens alla myndighetsområden och utifrån varje given frågeställning bemannas forumet 
med rätt kompetens utifrån företagens behov. Lotsen kan även nyttjas för att lyfta 
problemställningar som företagen kan stöta på i kontakten med kommunen. Fokus är att ha en 
pågående dialog med näringsidkare.

Under början av året öppnande kommunen ett Företagscenter som ligger i kommunalhuset på Tuna 
Torg. Företagscenter är till för alla företagare i kommunen. Här finns arbetsplatser, tekniska 
hjälpmedel och möjlighet att träffa andra företagare, tjänstemän och politiker.

Nämndens mål:
Prioritera fysiska etablerings- och utvecklingsmöjligheter för företag.

 Arbete pågår

Arbetet med aktiv projektportföljstyrning innebär bland annat att minst ett exploateringsprojekt 
innehållande verksamhetsmark alltid ska vara prioriterat. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar 
tillsammans med näringslivsenheten i syfte att finna lämpliga lokaliseringar för företagsetablering i 
kommunen. Arbete med detaljplaner pågår i Okvista och ska starta i Karby. I Okvista har klartecken 
gällande dagvattenhantering och utveckling i Kristineberg försenat arbetet. I Karby finns också 
behov av utbyggd VA-kapacitet innan området kan genomföras. Fortsatta utredningar och 
förberedelser pågår.

Närmare till allt

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

 Målet är uppfyllt
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Kommunen är en attraktiv bostadsort vilket ger möjligheter till inflyttning till regionen liksom fler 
boendemöjligheter för äldre och unga. Kommunen har en fysisk planering i alla skeden från 
översiktsplan till detaljplaner för att nå målsättningar om möjliga byggstarter för i genomsnitt 400-
500 bostäder per år liksom ytterligare företagsetablering.

En viktig faktor för att klara eventuella svängningar på bostadsmarknaden är att projektportföljen 
innehåller projekt med olika boendeformer och i olika geografiska lägen. En uppdatering av 
bostadsbyggnadsprognosen sker därför årligen och antas i samband med kommunplanen.

En ny översiktsplan liksom fördjupade översiktsplaner för Norra Vallentuna-Lindholmen och 
Karby-Brottby antogs under 2018 och är en viktig vägledning för en hållbar utveckling av 
kommunen där tillväxt och bevarande balanserar. Under 2019 har arbetet med fördjupade 
översiktsplaner för Kårsta och Västra Vallentuna startat. Samtliga pågående detaljplaner omfattar 
över 4000 bostäder, vissa ligger i mycket tidigt skede. Byggstarter sker i nuläget för i snitt 300 
bostäder per år över den senaste treårsperioden och skulle ha kunnat vara högre om inte 
bostadskonjunkturen påverkat och fördröjt byggföretagens uppstarter.

Bostadsutveckling och kompletterande bebyggelse planeras i hela kommunen i kollektivtrafiklägen 
längs Roslagsbanan och E18. En stor omvandling och satsning sker i Vallentuna centrum i dialog 
med kommuninvånare, fastighetsägare och företag för att möjliggöra fler bostäder vid stationen, 
tryggare stråk och ett större underlag för service och handel, som gynnar hela kommunen. På 
samma sätt inleds utvecklingen av Lindholmens centrum under 2020 med dialog och idéarbete om 
hur service, trygga stråk och nya bostadsmiljöer kan bidra till ett attraktivt stationssamhälle. I den 
nya stadsdelen Kristineberg pågår slutbearbetning av de första detaljplanerna och den miljöprofil 
som arbetats fram i en hållbarhetsdialog med byggaktörerna under 2018 ska nu in i en 
genomförandefas.

För att skapa goda transportmöjligheter för nuvarande och kommande kommuninvånare arbetar 
kommunen aktivt med att utveckla det kommunala vägnätet med fokus på säkra skolvägar, 
utvecklad cykelpendling och trafiksäkra bilvägar. Parallellt pågår regionens utbyggnad av 
Roslagsbanans dubbelspår och nya vagnar för ökad komfort och säkrare trafik. Kommunen har 
tecknat avtal inom Sverigeförhandlingen för utbyggnad av Roslagsbanan in till Stockholm City och 
arbetar för att få en motsvarande förhandling för en koppling till Arlanda. Under året har 
Trafikverket inlett arbete med en vägplan för väg 268, med en uträtning av Granakurvan med målet 
ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Gång- och cykelväg planeras längs sträckan och kommunen 
arbetar för att den ska kopplas ihop hela vägen till Vallentuna tätort.

Nämndens mål:
Aktivt delta i regionala samarbeten.

 Målet är uppfyllt

Vallentuna kommun deltar aktivt i Arlandaregionens samarbetsorgan med Sigtuna, Upplands 
Väsby, Knivsta, Vallentuna och Swedavia. Arbetet utgår från en fastställd delregional 
utvecklingsplan (DUP) med målsättningar och planer för en stark tillväxtregion. Ett viktigt 
gemensamt fokusområde är bland annat arbetet för en koppling av Roslagsbanan till Arlanda, vilket 
även delas av Stockholm Nordost, en annan viktig samarbetspartner med kommunerna Danderyd, 
Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje.

Näringslivs- och samhällsbyggnadsfunktioner inom länet, kommunförbundet och i de regionala 
samarbetena träffas regelbundet i olika sammanhang. Syftet är att säkerställa arbete enligt 
handlingsplaner, utbyta erfarenheter inom exempelvis företagsetableringar, event för näringslivet 
och allmän uppdatering om respektive kommuns näringslivsarbete.

Kommundirektören medverkar i Miljö- och samhällsbyggnadsrådet. Rådet utgör en arena för de 
offentliga aktörerna i länet att samverka kring och förankra de miljö- och samhällsbyggnadsfrågor 
som är strategiska och långsiktigt viktiga i regionen. I rådet förs inriktande diskussioner, det är ett 
forum för att skapa förståelse och tidig samverkan om komplexa frågeställningar som är strategiska 
och långsiktigt viktiga i regionen. Rådet fokuserar på miljö- och samhällsbyggnadsaspekter inom tre 
områden:

 Bostäder och bebyggelseutveckling (bland annat buller och riskhantering).
 Transporter och transportinfrastruktur (bland annat klimat- och bränslefrågor).
 Försörjningsfrågor (bland annat markanvändning och energiförsörjning) och teknisk 
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infrastruktur (bland annat vatten och avlopp).

Inom Stockholms län har en ny regional utvecklingsplan (RUFS 2050) antagits. Den pekar ut 
riktningen för regionen med syfte att säkerställa att rätt saker initieras i närtid för att långsiktiga 
mål och största regionala nytta ska uppnås till 2050.

Nämndens mål:
Arbeta enligt delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen och den 
gemensamma visionen Stockholm Nordost.

 Målet är uppfyllt

Vallentuna kommun samarbetar aktivt inom Arlandaregionen, tillsammans med Knivsta kommun, 
Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun och Swedavia. Den gemensamma delregionala 
utvecklingsplanen har fördjupat samarbetet mellan parterna inom infrastruktur och trafikering, 
bostadsbyggande samt näringsliv och arbetsmarknad. Planen genomsyras av ett tydligt fokus på 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Genom att Arlandaregionen tar på sig betydande 
åtaganden på delregional nivå, såsom att planera för och investera i bostadsbyggande, skapas 
förutsättningar för att skapa långsiktigt hållbara överenskommelser för trafikinfrastrukturen. 
Arlandaregionens delregionala utvecklingsplan har ambitionen att harmoniera med andra 
delregionala planer och med Stockholms och Uppsala läns regionala planering. Planen har både 
perspektivet att se inåt-nedåt i delregionen mot den lokala nivån men också utåt-uppåt mot den 
regionala, storregionala, nationella och internationella nivån.

Kommunen deltar aktivt i ett flertal arbetsgrupper inom de två delregionala samarbetena. En 
prioritet är att utveckla Roslagsbanan till Arlanda flygplats. Kommunen har tillsammans med 
Arlandaregionen lanserat Arlandaförhandlingen som bland annat omfattar en förlängning av 
Roslagsbanan till Arlanda. Dessa infrastruktursatsningar ger förutsättningar för fler bostäder och en 
ökad planeringstakt.

Nationell plan för infrastruktur samt länsplan antogs av regeringen 2018. I dessa planer finns 
redovisat förstärkningar på järnväg Stockholm - Uppsala, utveckling av väg 268 samt utbyggnad av 
Roslagsbanan till Stockholm Central.

Nämndens mål:
Utveckla tillgängliga, hållbara, attraktiva och säkra 
transportmöjligheter för Vallentunas invånare.

 Målet är uppfyllt

Kommunen arbetar med att skapa förutsättningar för att öka möjligheten att resa kollektivt. 
Roslagsbanan ska få dubbelspår på längre sträckor. Nya tåg kommer att introduceras inom några år 
som medför ökad kapacitet och bättre resekomfort. På längre sikt kommer Roslagsbanan förlängas 
till centralen via Odenplan. Det medför fler attraktiva mål- och bytespunkter som kommer kunna 
öka andelen resenärer som väljer kollektivtrafik. Under året antogs en parkeringsstrategi för 
kommunen och investeringsmedel har beviljats för att genomföra en utökning av infartsparkering 
vid Kragstalunds station.

En viktig åtgärd för att förbättra kollektivtrafikens attraktivitet och därmed bidra till att fler väljer 
kollektivtrafiken istället för bilen är så kallade framkomlighetsåtgärder för bussar i städer. Därför 
planeras ett stombussnät som ska ge bättre tvärförbindelser mellan Vallentuna och Täby/Arninge 
samt till Upplands Väsby. Försök med anropsstyrd kollektivtrafik kommer att provas 2021 vilket ger 
tillgänglighet inom ett större omland än nuvarande reguljära busslinjer. Anropsstyrd trafik eller en 
anropsstyrd buss är ett system för att komplettera den vanliga kollektivtrafiken, främst i glest 
bebyggda trakter. Trafiken sköts då med bussar, minibussar och åker efter anrop, det vill säga resan 
måste förbeställas en till två timmar i förväg. I augusti bjöd kommunen tillsammans med 
trafikförvaltningen inom Region Stockholm in till en fokusgrupp om anropsstyrd trafik. Syftet med 
mötet var att få inspel på vad kommunens invånare tycker om förslaget. Överlag var det många som 
var positiva till flexibiliteten som anropsstyrd trafik ger men skulle gärna se att det kan 
vidareutvecklas till att användas även under andra tider samt anpassas efter både arbetspendling 
samt gymnasieelever. Ett flertal skulle även gärna se att de föreslagna områdena utökades. Region 
Stockholm kommer att fortsätta att arbeta på förslaget i upphandlingen inför trafikstart 2021.
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Under året har arbete med två åtgärdsvalstudier pågått. En åtgärdsvalstudie (ÅVS) är en förstudie 
för att se över brister, mål och åtgärder i relation till vägens förutsättningar idag och framåt. 
Åtgärdsvalstudie för Lindholmsvägen har färdigställts under våren och några av de enklare åtgärder 
som föreslås har inletts redan under året och resterande förslag ligger till grund för arbetet med 
ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på kort och lång sikt. Åtgärdsvalstudien för Arningevägen, 
med fokus på stombuss och cykel, startades upp under ledning av Trafikförvaltningen och 
Trafikverket under våren. Åtgärdsvalstudien har som syfte att säkerställa framkomlighet för 
stombussen samt se över andra brister längs Arningevägen. Under året har en analys av brister och 
gemensamma målsättningar genomförts. Under början av 2020 inleds arbetet med att ta fram 
förslag till åtgärder. Kommunen deltar aktivt i arbetet tillsammans med Täby och Österåkers 
kommuner.

Kommunen har ett projekt för säkra skolvägar. Åtgärderna tas fram och planeras i nära samverkan 
med personal, elever och föräldrar på skolor. Under 2017 och 2018 genomfördes en översyn och 
åtgärder vid Karbyskolan och Gustav Vasaskolan och under 2019 låg fokus på Hagaskolan inför 
invigningen i augusti.

Nya cykelstråk ska byggas för att knyta ihop huvudstråken och möjliggöra säker cykling mellan 
kommunens olika tätorter och målpunkter. Under året planerades en gång- och cykelväg längs 
Bällstabergsvägen från Arningevägen till Fritzbergsvägen, men i samråd med Trafikförvaltningen 
avvaktar dessa anläggningsåtgärder till dess ersättningstrafik under avstängning av Roslagsbanan 
under 2020 upphör. En gång- och cykelväg mellan Bilisten i Brottby fram till Åkersbergavägen har 
projekterats under 2019 med planerad utbyggnad under 2020. Projektering för gång- och cykelväg i 
Össeby- Garn pågår under vintern 2019 och våren 2020, planerad byggstart är tidigast sommaren 
2020. Under hösten färdigställdes en ny cykelparkering med väderskydd vid Kragstalunds station.

Nämndens mål:
Öka tillgängligheten till tätortsnära natur.

 Målet är uppfyllt

Vid planering av nya bostadsområden är tillgängligheten till natur en viktig förutsättning för att 
skapa attraktiva boendemiljöer. Möjligheten att nå grönområden ska kunna ske på ett enkelt sätt 
utan att behöva passera barriärer som större vägar. Målsättningen är att arbeta fram en flerårig plan 
för att tillgängliggöra det rörliga friluftslivet i samverkan med fritidsförvaltningen under kommande 
år och ett nätverk för friluftsliv har startats. Planen ska vara områdesindelad, uppdelat årsvis och 
med kostnadsberäkningar. Planen ska innehålla eventuella åtgärder för att tillgängliggöra 
tätortsnära natur från flera behov utifrån ålder och eventuella funktionshinder.

Vandringsleden runt Ubbysjön har tillgänglighetsanpassats med rastplatser, fågelskådningsplatser, 
nya vindskydd, grillplatser, spång längs med vattnet och tillgängliga stigar har genomförts. 
Parkeringsplatsen har handikappanpassats och det är möjligt att komma fram med rullstol till den 
första av de långa träbryggorna ut i sjön. Planering för en natur- och kulturstig i Gävsjöskogens 
friluftsområde pågår i nära samverkan med utbyggnadsprojektet Kristineberg.

Den ojämna vinterväderleken i början av året, med några kraftiga snöfall som sedan efterföljts av 
regn, tö och kyla och stormen Alfridas framfart har varit mycket kostsam för kommunen. För att 
täcka kostnaderna för detta har åtgärder inte genomförts som tidigare planerats. Till exempel 
åtgärder vid Björkby - Kyrkvikens naturreservat. Vassklippning vid Uthamra, Gustavsudde och 
Björkby- Kyrkviken skjuts fram till år 2020. En fruktpark som skulle anläggas har inte genomförts. 
Skötselåtgärder i tätortsnära natur har också skjutits fram.

 

God ekonomisk hushållning

Kommungemensamt mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

 Målet är uppfyllt

Vallentuna kommuns ekonomiska resultat 2019 är positivt och det finansiella resultatmålet för året 
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är uppfyllt. Omfattande åtgärder genomfördes under 2018 och ytterligare åtgärder har genomförts 
under 2019 inom verksamheterna för att uppnå ett positivt resultat och en god ekonomisk 
hushållning. Kommunstyrelsens åtgärder har bidragit till att Vallentuna kommun uppnår ett 
positivt ekonomiskt resultat.

Vallentuna kommuns avtal inom ramen för Sverigeförhandlingen medför att kommunens soliditet 
har minskat. Soliditeten kommer successivt att öka i takt med att kommunens resultat förstärks 
kommande år enligt kommunplan 2020-2022.

För att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt har Vallentuna kommun en modell för 
styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter. Den ekonomiska uppföljningen sker 
varannan månad och uppföljning av mål sker efter fyra, åtta och tolv månader. I början av 2019 har 
kommunfullmäktige fastställt en revidering av policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamheter. Kommunfullmäktige har även fastställt en strategi för kommunens kvalitetsarbete. 
Ett av verktygen i kvalitetsstrategin är att arbeta systematiskt med benchmarking och best practice. 
Kommunen har också inlett ett systematiskt arbete med effektivitetsstudier.

I syfte att förtydliga och effektivisera anställnings- och löneprocesserna ger kommunen personlig 
introduktion och systemstöd till chefer. Rutinbeskrivningar och manualer samt utveckling av 
lättillgänglig information på intranätet ses över kontinuerligt. Ett projekt för att införa en ny, 
modernare version av kommunens löne- och personalsystem har påbörjats. Systemet beräknas vara 
i skarp drift under våren 2020. Under projekttiden kommer en övergång till enbart elektroniska 
lönespecifikationer till alla anställda också att genomföras. Ett annat fokusområde är att utveckla 
stödet till chefer i deras rehabiliteringsansvar. Avsikten är att se till att en rehabiliteringsplan 
upprättas så snart som möjligt och att komma igång med aktiva åtgärder för sjukskrivna 
medarbetare, i syfte att de snabbare ska kunna återgå i arbete.

Under hösten har kommunen lanserat en ny webbaserad förmedlingstjänst för hanteringen av 
begagnade kontorsmöbler REKO (Bytestorget) för de kommunala verksamheterna. Syftet är att 
förebygga avfall och minska onödig konsumtion. Arbetet med att implementera och lansera 
förmedlingstjänsten kommer att fortsätta under 2020.

 

Nämndens mål:
Öka kostnadseffektiviteten genom jämförelse med de kommuner som 
lyckas bäst.

 Arbete pågår

Kommunfullmäktige har i januari 2019 fastställt en strategi för kommunens kvalitetsarbete. 
Strategin anger att Vallentuna kommun ska ha en gemensam struktur kring kvalitetsarbetet i form 
av en kommungemensam verktygslåda för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas. Strukturen för arbetet 
med kvalitetsfrågorna behöver vara anpassat till varje nämnd och förvaltnings verksamhet. 
Vallentuna kommun ska använda sig av sina egna ledningssystem i kvalitetsarbetet.

Ett av verktygen i kvalitetsstrategin är att arbeta systematiskt med benchmarking och best practice. 
Det är en metod som lär av organisationer som har visat bäst resultat. Benchmarking är en 
systematisk process för att identifiera best practice. Det främsta exemplet på framgångsrikt arbete 
enligt denna metod är Vallentuna kommuns kontaktcenter som startade hösten 2018. Efter 
införande ökade Vallentuna kommuns resultat i SKR:s servicemätning när det gäller bemötande och 
tillgänglighet. Resultaten har sedan förbättrats ytterligare under 2019 då verksamheten utvecklats.

För att Vallentuna kommun ska klara av åtaganden och ambitioner vad gäller en ökad tillväxt måste 
processer effektiviseras och utvecklas. Vallentuna har, som en av få kommuner i Sverige, tagit ett 
helhetsgrepp om digitalisering inom samhällsbyggnadsförvaltningens område. Målsättningen är att 
nå en helt digital samhällsbyggnadsprocess. Projektet en helt digital samhällsbyggnadsprocess 
startade 2017 och en handlingsplan togs fram för att nå målet, en digital samhällsbyggnadsprocess 
med starkt kundfokus år 2020. Under 2019 stämdes arbetet av efter halva tiden fram till målåret 
2020. Omfattande åtgärder har genomförts, bland annat kring digitalisering av detaljplaner, 
översiktsplan, införande av e-tjänster, upphandling av ett projektverktyg och digital 
informationshantering. Under 2019 har fokus legat på att införa en projektplattform för en mer 
kvalitetssäker styrning av både enskilda samhällsbyggnadsprojekt och fastighetsprojekt liksom olika 
projektportföljer som helhet. Kommunen utvecklar också metoder för medborgardialog, bland 
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annat med 3D-modellering för bättre visualisering av samhällsbyggnadsprojekt, för att möta 
förväntningar från kommuninvånare, företagare och medarbetare. Framåt ligger siktet på ökad 
automatisering och mobila digitala arbetsverktyg, liksom utvecklade e-tjänster för kommuninvånare 
och företag för en ökad tillgänglighet.
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Styrkort

Analys - Kund/Invånare

 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Rikets 
snitt

Nöjd-Region-Index (NRI) totalt* 61 - 60 59

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) totalt* 52 - 54 53

Nöjd-Inflytande-Index (NNI) totalt* 40 - 38 39

Nöjd med kommunala gator och vägar* 50 - 55 53

Nöjd med kommunala gång- och cykelvägar* 50 - 54 54

Nöjd med renhållning* 57 - 62 65

Nöjd-Medborgar-Index (NKI) inom området trygghet* 55 - 56 57

Öppna jämförelse Nöjd-Kund-Index (NKI) -
 Företagsklimat (SKR) 66 42 63 -

NKI för Fastighetsavdelningen** - 57 -

Företagsklimatet. Svenskt Näringsliv 3,35 3,1 3,29 -

Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet (SKR) 
ranking 47 70 48 -

Tillgänglighet, telefoni. SKR:s mätning (KKiK) 85 % 83 % 56 % 56 %

Bemötande, telefoni. SKR:s mätning (KKiK) 93 % 91 % 74 % 90 %

Andel som får svar på e-post inom en dag. SKR:s 
mätning (KKiK) 100 % 98 % 83 % 85 %

Arbetslösheten hos utrikesfödda, Arbetsförmedlingens 
mätning 11,0 % 8,9 % 8,5 % 19,9 %

Arbetslösheten totalt, Arbetsförmedlingens mätning 3,6 % 3,0 % 2,7 % 7,4 %

*SCB:s medborgarenkät genomförs på hösten vartannat år (ojämnt år)
**Fastighetsavdelningen genomför kundenkät vartannat år (jämna år) genom externt företag som jämför 83 offentliga 
fastighetsorganisationer

Kommentar

Vallentuna kommun deltar vartannat år sedan 2005 i SCB:s Medborgarundersökning som är en 
bred attitydundersökning. Den nu aktuella undersökningen genomfördes hösten 2019, vilket var 
den åttonde gången för Vallentuna. I enkäten, som går ut till 1200 invånare i åldrarna 18-84 år, 
ställs cirka 70 standardfrågor formulerade av SCB inom tre områden.

  Vallentuna som plats att leva och bo på (Nöjd-region-index, NRI)
  Kommunens verksamhet (Nöjd-medborgar-index, NMI)
  Invånarnas inflytande över kommunala beslut och verksamheter (Nöjd-inflytande-index, 

NII)

Till dessa frågor har kommunen köpt till tre extra egna frågor, två som avser utbudet inom 
grundskola respektive hemtjänst och en om vad kommuninvånaren saknar i Vallentuna centrum.

I årets undersökning deltog 135 av landets 290 kommuner. I Vallentuna var svarsfrekvensen 43 
procent vilket är 2 procentenheter fler än genomsnittet för kommunerna. Det är också en positiv 
ökning från föregående undersökning 2017 då Vallentuna hade 41 procent.

Inom frågeområdet Nöjd-Region-Index är resultatet oförändrat mot utfallet 2017, både inom 
helhetsbetyget och de olika frågeområdena. Jämfört med övriga kommuner har Vallentuna högre 
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betyg för rekommendation (att flytta till Vallentuna) och utbildningsmöjligheter. Vallentuna har 
lägre betyg än genomsnittet för kommersiellt utbud, vilket varit fallet i samtliga tidigare 
undersökningar. I övrigt är resultaten samma som kommunsnittet (för arbetsmöjligheter, bostäder, 
kommunikationer, fritidsmöjligheter och trygghet). Enligt SCBs analysmodell skulle störst positiv 
påverkan på resultatet nås genom förbättringar inom bostäder, trygghet och kommersiellt utbud.

Inom frågeområdet Nöjd-Medborgar-Index är resultatet oförändrat mot 2017 vad gäller 
helhetsbetyget och likaså oförändrat inom respektive frågeområde. Jämfört med övriga kommuner 
har Vallentuna lika betyg som kommungenomsnittet för helheten samt högre betyg för kultur. Lika 
betyg ges också för förskolan, grundskolan, räddningstjänsten, gator och vägar, miljöarbete samt 
vatten och avlopp. Något lägre betyg ges för bemötande och tillgänglighet, gymnasiet, 
äldreomsorgen, stöd för utsatta personer, gång och cykelvägar samt renhållning och sophämtning. 
Enligt SCB:s analysmodell ges störst positiv resultatpåverkan genom förbättringar inom renhållning 
och sophämtning, stöd för utsatta personer, äldreomsorgen, miljö samt gator och vägar.

Inom frågeområdet Nöjd-Inflytande-Index är resultatet också likvärdigt med 2017 inom 
frågeområdena. Jämfört med andra kommuner är resultaten också som snittet. Enligt SCB:s 
analysmodell uppnås bäst resultatpåverkan genom förbättringar inom förtroende och påverkan.

På kommunens egna frågor är resultatet för nöjdhet med utbudet av grundskolor något högre 2019 
än 2017 (6,6 mot 6,4 på en tiogradig skala). Vad gäller utbudet av utförare inom hemtjänsten är 
betyget samma som 2017 (5,7). På fritextfrågan om vad man skulle vilja tillföra eller ändra i 
Vallentuna centrum finns svar som har redovisats och analyserats i separat rapport.

Upplevelsen hur nöjda kommuninvånarna är vad det gäller kommunala gator- och vägar, gång- och 
cykelvägar samt renhållning visar sjunkande värden både jämfört med tidigare års värden samt 
rikets snitt. En negativ påverkan kan vara de omprioriteringar som gjordes under året för att 
hantera de kostnader som uppstod till följd av stormen Alfrida och väderomslagen under vintern. 
Akuta åtgärder prioriterades vilket fick konsekvenser för övrig skötsel och underhåll. Detta märktes 
bland annat genom en ökad mängd klagomål jämfört med tidigare år.

Öppna jämförelse NKI företagsklimat (SKR) för 2018 visar endast resultatet för bygglov. Inom de 
övriga områdena (brandskydd, markupplåtelse, miljö-och hälsoskydd, livsmedelskontroll, 
serveringskontroll) var svarsfrekvensen för låg för att kunna presentera något resultat. Uppgifterna 
för 2019 är preliminära, det slutgiltiga resultatet presenteras i april 2020. Undersökningen 
genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. 
Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, 
tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en 
helhetsbedömning om kommunernas service.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
har för tolvte gången publicerat indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets 
kommuner i en öppen jämförelse. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet. 
De områden som kartläggs är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro 
och otrygghet. Temat i årets öppna jämförelse är brott och brottsförebyggande arbete. Vallentuna 
kommun klättrar 23 placeringar sedan föregående års mätning och hamnar 2019 på 47:e plats. En 
bidragande orsak till det positiva resultatet kan vara den grannsamverkan som bedrivs i många av 
Vallentunas bostadsområden. Grannsamverkan har, utifrån erfarenhet, förebyggande effekt på 
stöld- och tillgreppsbrotten vilket är det område där Vallentuna har fått bäst resultat i årets rapport. 
Vallentuna kommun har möjliggjort och satt igång en grannsamverkansbil som en tydlig 
förstärkning av grannsamverkan i hela kommunens geografiska område. Likaså kan 
grannsamverkansbilen ha bidragit till det positiva resultatet.

Vallentuna kommun deltar varje år i SKRs servicemätning via telefon och e-post. Syftet med 
servicemätningen är att ta reda på i vilken omfattning och med vilken kvalitet kommunerna svarar 
på de frågor som ställs via både telefon samt e-post samt inom vilka tidsramar frågorna besvaras. 
Mätningen består av tre nyckeltal:

 Tillgänglighet telefoni med svar inom 60 sekunder
 Bemötande i telefon
 Tillgänglighet e-post med svar inom 24 timmar

Vallentuna kommuns resultat är mycket bra i jämförelse med andra kommuner. Helhetsintrycket 
och den samlade bedömningen för Vallentuna är plats 9 av 126 kommuner där plats 1 är den 
kommun som ligger i topp i mätningen. Resultaten för Vallentuna förbättrades avsevärt efter 
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införande av kontaktcenter 2018 och har fortsatt att öka även 2019.

Resultatet visar att kommunens kontaktcenter är värdefullt för kunder i termer om bemötande, 
tillgänglighet och service samt just att detta upplevs bättre i och med införandet av kontaktcentret. 
Ambition framgent är att service, tillgänglighet och bemötande bör ligga på dessa nivåer för 
kommuninvånarna och en kontinuerlig strävan efter att bli bättre, vilket ökningen om 2 
procentenheter mellan mätningen 2018 och 2019 för samtliga nyckeltal påvisar.

 

Analys - Verksamhet

 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Skötsel av vägar inkl gångbanor, kr/m2 17,7 14,5 14,4

Skötsel av separata gång- och cykelvägar, kr/m2 2,2 1,2 2,0

Planerat underhåll vägar inkl gångbanor, kr/m2 2,0 2,0 0,0

Planerat underhåll separata gång- och cykelvägar, 
kr/m2 0,2 0,3 0,0

Totalt innehav vägar inkl gångbanor, km 110,3 110,3 110,3

Totalt innehav separata gång- och cykelvägar, km 55,3 55,3 55,3

Energiförbrukning för uppvärmning, verklig 
förbrukning, kWh/m2* 90,3 94,6 96,3

Energiförbrukning för uppvärmning, 
graddagskorrigerad förbrukning, kWh/m2* 96,8 104,3 104,2

Andel av den totala omslutningen för akutunderhåll, 
kommunens fastigheter 3,4 % 4,2 % 4 %

Årlig befolkningsutveckling 1,9 % 0,8 % 1 %

Antal kommuninvånare** 34 085 33 436 33 175

Antal nystartade företag 267 293 288

Antal företag totalt*** 3 908 3 929 3 857

Antal färdigställda bostäder inom 
Sverigeförhandlingen 199 89 43

Antal byggstarter bostäder 284 46 464

Antal antagna detaljplaner 2 4 3

Antal planremisser 4 9 7

*Uträkningen avser endast kommunägda fastigheter. Lägenheter eller inhyrda lokaler ingår inte.
**Dessa siffror är preliminära och kan komma att ändras.
***2019 års siffror är tagna från SCB till skillnad mot tidigare år då de hämtades från Bisnis Analys.

Kommentar

Skötsel av vägar inklusive gångbanor samt separata gång- och cykelbanor har ökat i kostnader 
jämfört med 2018. De ökade kostnaderna är hänförliga till stormen Alfrida samt den ojämna 
vinterväderleken med väderomväxlingar. 

De senaste två åren har antal byggstarter för bostäder varit lägre än 2017. Ett rekordhögt utbud av 
nyproducerade bostadsrätter i länet i kombination med åtstramningar på bolånesidan har lett till en 
osäker marknadssituation som även påverkat Vallentuna. Byggbolagen har avvaktat med att starta 
nya projekt. Den avvaktan på marknaden för nybyggnation som har märkts de senaste åren har 
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lättat något och fler projekt byggstartar men generellt med längre ledtider mellan lagakraftvunna 
detaljplaner och byggstart eftersom det i flera fall har tagit längre tid för byggaktörerna att säkra 
finansiering. Prognosen för kommande år är en högre tillväxttakt eftersom nya bostäder planeras i 
bland annat centrala Vallentuna och Kristineberg, i olika boendeformer.

Kommunen har tecknat avtal inom Sverigeförhandlingen gällande utbyggnad av Roslagsbanan till 
Stockholm Central. Kommunens bostadsåtagande enligt avtal om Sverigeförhandlingen är att 
färdigställa 5 650 bostäder senast år 2035. I nuläget är cirka 500 bostäder färdigställda, cirka 250 
bostäder påbörjade men ännu ej färdigställda av totalt 1048 bostäder som finns i hittills antagna 
detaljplaner. Under året färdigställdes 199 bostäder inom Sverigeförhandlingen. 

Under år 2019 färdigställdes totalt 222 bostäder i kommunen varav 160 hyresbostäder i 
utvecklingsområdet Åby Ängar i centrala Vallentuna. Knappt 160 av dessa bostäder var hyresrätter 
i framför allt mindre bostadsstorlekar. I samma utvecklingsområde, Åby Ängar, har 124 lägenheter 
byggstartats under år 2019 varav 60 bostäder är en del av ett äldreboende. Övriga lägenheter i det 
aktuella kvarteret blir antingen bostadsrätter eller hyresrätter. Totalt skedde 284 byggstarter under 
året. Förutom Åby Ängar byggstartades bostäderna i del av Rickebyhöjd, Kårsta-Rickebyområdet 
och i omvandlingsområdena Haga 3 och Tingvalla samt i äldre detaljplaner i Vallentuna tätort. 
Byggstarter skedde även utanför detaljplanelagda områden, både på landsbygden och i Vallentuna 
tätort.

Kommunen har cirka 20 pågående detaljplaner för bostadsutveckling och det är historiskt många. 
Två detaljplaner antogs under året vilka omfattar möjlighet till byggnation av totalt 40 bostäder. 
Totalt finns 400 inte nyttjade byggrätter i nyligen antagna detaljplaner.

Det akuta underhållet på kommunens fastigheter uppgick till 3,4 procent av fastighetsavdelningens 
totala kostnader och det är en lägre andel än tidigare år. Det akuta/avhjälpande underhållet blev 1,1 
miljoner kronor högre än budget, vilket beror på att många mindre akuta åtgärder på installationer 
och även utemiljö genomfördes. Av den totala akuta underhållskostnaden används cirka 61 procent 
till för- och grundskola. Orsaken till att nyckeltalet visar en nedgång trots överskriden budget beror 
på att den totala kostnadsmassan ökat kraftigt. På sikt förväntas det akuta/avhjälpande underhållet 
fortsätta minska i takt med att det planerade underhållet genomförs via investeringsbudgeten.

Energirapporten för 2019 visar att energiförbrukningen fortsätter att minska. Genomsnittlig verklig 
förbrukning år 2019 uppgick till 90,3 kWh per kvadratmeter jämfört med föregående år som uppgick 
till 94,6 kWh per kvadratmeter. Även den korrigerade förbrukningen har minskat i jämförelse med 
2018. Minskningen visar att de energiåtgärder som har vidtagits i kommunens anläggningar har fått 
effekt på energiförbrukningen tillsammans med en varm höst och vinter.

 

Analys - Miljö

 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Aktuell hållbarhets miljöranking av Sveriges kommuner 67 84 202

Andel kommunala enheter som har källsortering 40 % 38 % 36 %

Energiförbrukning för uppvärmning, 
graddagskorrigerad förbrukning, kWh/m2 96,8 104,3 104,2

Kommentar

Vallentuna hamnar på plats 67 av 290 i årets rankning Sveriges miljöbästa kommun. Vallentuna har 
de senaste åren klättrat i placeringarna, från plats 251 år 2016. Det beror på det breda och 
systematiska miljöarbete som bedrivs inom hela kommunen. Rankingen täcker hela miljöområdet 
och frågorna varierar från år till år. Värt att notera är att årets undersökning har ett ökat fokus på 
brett hållbarhetsarbete kopplat till Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.
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Arbetet med att öka källsorteringen i kommunens verksamheter pågår. Under året har riktlinjer för 
avfallshantering och lathundar för källsortering börjat tas fram. För att kartlägga verksamheternas 
behov och möjligheter till källsortering för personal, kunder och elever, har en enkät skickats ut till 
samtliga kommunala enheter samt privata skolor och förskolor. Fastighetsavdelningen har även 
särskilt inventerat förskolornas soputrymmen och investeringsmedel har avsatts för att kunna bygga 
soputrymmen på samtliga förskolor. Ett hinder för att öka källsorteringen är att kostnaderna för ett 
abonnemang för flera fraktioner är dyrare än hämtning av enkom osorterat avfall.

I egenskap av fastighetsägare arbetar kommunen systematiskt med energibesparingar och 
effektiviseringar. Till exempel sker löpande byte av armatur till LED. Ett förslag till långsiktig 
energieffektiviseringsplan har tagits fram. Energiförbrukningen för uppvärmning av kommunens 
lokaler har minskat något jämfört med 121 kWh per kvadratmeter år 2015. Energiförbrukningen 
beror mycket på medvetenhet och beteenden i verksamheterna. För att få bättre effekt behöver 
styrning och nyckeltal som kopplar till respektive verksamhets energiförbrukning utvecklas.

Kommunfullmäktige antog i oktober en ny miljö- och klimatstrategi. Strategin integreras i 
kommunens styrmodell och verksamhetssystem för att ge styrning, stöd och inspiration för 
nämndernas mål och nyckeltal. Nyckeltal och analys av miljöarbetet kommer därmed att utvecklas 
till kommande år.
 

Analys - Ekonomi 

Sammanfattning

Det samlade resultatet för kommunstyrelsens verksamheter inklusive resultatenheten inom 
fastighetsavdelningen är ett överskott på 13,0 miljoner kronor. En bidragande orsak till det positiva 
resultatet är att sparåtgärder och ekonomisk återhållsamhet har vidtagits inom 
kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Resultatet för kommunledningskontoret verksamheter, inklusive kommunstyrelsens budget för 
oförutsedda utgifter (KSOF), visar ett överskott på 11,7 miljoner kronor.

Resultatet för samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive resultatenheterna är ett överskott på 1,1 
miljon kronor. Resultatenheten inom fastighetsavdelningen ger ett överskott på 0,2 miljoner 
kronor.

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2019

Avvikelse 
2019

Avvikelse 
2018

Avvikelse 
2017

Kommunstyrelsen- KLK 3,9 -107,6 6,7 7,6 2,6

Räddningstjänst - -19,8 0,0 0,1 0,2

KSOF, kommunstyrelsens oförutsedda - -5,0 5,0 4,6 2,0

Kommunstyrelsen- SBF exkl 
resultatenheter 3,9 -57,8 1,1 4,3 -0,5

Resultatenhet inom 
fastighetsavdelningen -0,7 10,3 0,2 0,5 16,2

Resultatenhet avfallshantering* 1,4 0,0 0,2 -0,7 -0,2

Totalt kommunstyrelsen 7,1 -179,9 13,0 17,1 20,5

*Resultatenhet avfallshantering finansieras helt via avgifter och eventuella över- och underskott ska därför hållas inom 
kollektivet och påverkar inte kommunens resultat.
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Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2018

Bokslut 
2018 %

Kommunledningskontorets 
verksamheter exkl. KSOF

TOTALT

K -155,1 -151,3 98 % 3,8 -166,8 -154,5 93 %

I 27,7 30,6 111 % 2,9 40,1 36,6 91 %

N -127,4 -120,7 95 % 6,7 -126,7 -118,0 93 %

Politisk verksamhet

K -16,2 -16,0 99 % 0,2 -15,5 -14,3 92 %

I 0,6 0,7 115 % 0,1 0,7 0,8 117 %

N -15,6 -15,3 98 % 0,3 -14,8 -13,5 91 %

Kommungemensam verksamhet

K -16,6 -15,1 91 % 1,5 -10,5 -9,5 90 %

I 0,2 0,2 101 % 0,0 0,0 0,0 0 %

N -16,4 -14,9 91 % 1,5 -10,5 -9,5 90 %

Kansli

K -7,0 -6,4 92 % 0,6 -9,5 -8,1 86 %

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,3 0,0 4 %

N -7,0 -6,4 92 % 0,6 -9,2 -8,1 88 %

Stab

K -9,1 -7,9 87 % 1,2 -6,6 -5,9 90 %

I 1,8 1,7 90 % -0,2 1,0 1,6 156 %

N -7,3 -6,2 86 % 1,0 -5,6 -4,3 78 %

Kontaktcenter

K -6,6 -6,6 100 % 0,0 -3,0 -3,3 110 %

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 %

N -6,6 -6,6 100 % 0,0 -3,0 -3,3 110 %

Ekonomiavdelningen

K -18,8 -18,2 97 % 0,5 -16,0 -15,5 97 %

I 0,4 0,2 39 % -0,2 0,4 0,6 159 %

N -18,4 -18,1 98 % 0,3 -15,6 -14,9 96 %

HR-avdelningen

K -14,6 -13,8 94 % 0,8 -16,7 -14,9 89 %

I 0,7 0,6 83 % -0,1 0,4 1,1 265 %

N -13,9 -13,2 95 % 0,7 -16,3 -13,8 85 %
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Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2018

Bokslut 
2018 %

Kommunikation och marknad

K -13,5 -12,7 95 % 0,7 -27,4 -26,0 95 %

I 0,3 0,5 164 % 0,2 6,6 4,3 65 %

N -13,2 -12,2 93 % 0,9 -20,8 -21,7 104 %

Egen försörjning

K -20,6 -23,6 115 % -3,0 -22,3 -22,9 103 %

I 20,6 24,1 117 % 3,5 22,3 21,7 98 %

N 0,0 0,5 0,5 0,0 -1,2

IT-avdelningen

K -12,4 -11,1 90 % 1,3 -19,4 -14,3 74 %

I 3,0 2,7 89 % -0,3 8,4 6,4 76 %

N -9,3 -8,4 90 % 1,0 -11,0 -7,9 72 %

Räddningstjänst

K -19,8 -19,8 100 % 0,0 -19,8 -19,7 99 %

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 %

N -19,8 -19,8 100 % 0,0 -19,8 -19,7 99 %

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2018

Bokslut 
2018 %

Kommunstyrelsens oförutsedda 
utgifter

K -5,0 0,0 0 % 5,0 4,6 0,0 0 %

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 %

N -5,0 0,0 0 % 5,0 4,6 0,0 0 %

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

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

Kommentar

Kommunledningskontoret har genomfört omfattande insatser för att bidra till ett positivt 
ekonomiskt resultat för kommunstyrelsen och hela kommunen. Årets resultat för 
kommunledningskontorets verksamheter exklusive kommunstyrelsens budget för oförutsedda 
utgifter (KSOF) är ett överskott på 6,7 miljoner kronor. Inklusive KSOF uppgår överskottet till 11,7 
miljoner kronor.
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Politisk verksamhet 

Den politiska verksamheten redovisar ett överskott på 0,3 miljoner kronor. Den politiska 
verksamheten inom kommunstyrelsen gör ett mindre underskott som täcks av den politiska 
verksamheten inom kommunfullmäktige. Valnämnden redovisar ett överskott på 0,3 miljoner 
kronor. Överskottet kan till stor del förklaras med att bidraget från Valmyndigheten blev större än 
budgeterat. Sedan årsskiftet 2018/2019 har kommunens överförmyndarnämnd upphört och 
verksamheten hanteras nu av Överförmyndarnämnden Norrort, en gemensam nämnd där 
Vallentuna är medlem tillsammans med Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommun. 
Nämndens administration sköts av ett överförmyndarkontor placerat i Sollentuna. Det innebär att 
överförmyndarverksamhetens ekonomiska utfall numera redovisas inom kommunstyrelsens 
politiska verksamhet.

Kommungemensam verksamhet

I kommungemensam verksamhet ingår kommundirektör samt från och med 2019 den nya enheten 
internservice. Enheten ska vara den naturliga kontakten vid behov av hjälp internt i kommunen. 
Enheten har också ansvaret för telefoni och har under hösten lett projektet med byte av 
telefonileverantör. Genom ekonomisk återhållsamhet bidrar kommungemensam verksamhet med 
ett överskott på 1,5 miljoner kronor.

Kansli

Kansliet redovisar överskott med 0,6 miljoner kronor. Främsta orsaken är att tjänster varit vakanta 
under året samt att delar av personalgruppen har haft en lägre tjänstgöringsgrad än budgeterat. Ett 
stort fokus har under året varit att se över och uppgradera verksamhetssystem, bland annat 
kommunens centrala ärendehanteringssystem.

Stab

I staben ingår verksamheten säkerhet och samhällsskydd, trygghets- och folkhälsosamordning, det 
kommungemensamma miljöstrategiska arbetet, utredningar samt kommunens 
integrationssamordning. För 2019 redovisar verksamheten ett sammanlagt överskott om 1 miljon 
kronor. En del av överskottet relaterar till Tryggare Vallentuna och en återhållsam användning av 
avsatta medel, för att kunna möta eventuella förändringar i lägesbild och ökade kostnader samt 
budget för konsultstöd som inte har nyttjats fullt ut. Övriga delar är huvudsakligen 
personalrelaterade, exempelvis vakanser och föräldraledighet.

Kontaktcenter

Prognosen för kontaktcenter har under större del av året varit ett underskott på upp till 0,3 miljoner 
kronor. Det har därefter vidtagits en mängd åtgärder, bland annat anpassning av bemanningen 
under vissa tider. Åtgärderna gav resultat och kontaktcenter redovisar därmed ett utfall enligt 
budget.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen visar ett överskott på 0,3 miljoner kronor till följd av åtgärder som genomförts 
för att bidra till positivt ekonomiskt resultat. Åtgärderna består främst i vakanser del av året. 
Ekonomiavdelningens ansvarsområde utökades inför 2019. Ett område är kommunens 
digitaliseringsarbete som tagit ny form och samordnas från ekonomiavdelningen. Även ansvaret för 
kommunens lokalresursplanering och arbetet för en effektiv lokalanvändning leds numera från 
ekonomiavdelningen. Arbetet med budget och effektivitet har varit i fokus och kommer att vara det 
även kommande år. Implementering av ett budget- och prognosverktyg för hela kommunen har 
genomförts under året och slutliga delar införs 2020.

HR-avdelningen

HR-avdelningen redovisar ett överskott på 0,8 miljoner kronor. Ett utvecklingsprojekt pågår inom 
avdelningen i syfte att uppgradera HR-systemet till ett webbaserat system. En del av projektet har 
dock flyttats fram till våren 2020, varför kostnader för detta ännu inte belastat HR-avdelningens 
budget som planerat. Budget för sommarjobb ingår i HR-avdelningens budgetram med 1 miljon 
kronor för 2019 och utfallet är ett mindre överskott på 0,1 miljon kronor. Orsaken är färre antal 
arbetade timmar per person än budgeterat. Resterande överskott förklaras, utöver uppgraderingen 
av HR-systemet, av delvis vakanta tjänster under året, samt färre nyttjade timmar för centralt 
fackligt arbete.
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Kommunikation och marknad

Kommunikation- och marknad har under året haft några vakanser som inte bemannats fullt ut. 
Därmed har vissa planerade utvecklingsprojekt inte genomförts. Främst handlar det om 
utvecklingen av intranätet. Beslut att inte medverka till en höstfest i Vallentuna Centrum har också 
bidragit till lägre kostnader än budgeterat. Genom ekonomisk återhållsamhet har också kostnader 
för licenser hållits tillbaka liksom kostnader för annonser och information. Kommunikation och 
marknad bidrar med överskott på 0,9 miljoner kronor.

Egen försörjning

Enheten för egen försörjning arbetar med mottagande för nyanlända, det vill säga, de grupper av 
nyanlända och kvotflyktingar som anvisas av Migrationsverket till kommunen. Under 2019 är en 
stor del av de anvisade kvotflyktingar. Det innebär oftast en längre process innan individerna 
kommer in i etableringsfasen och ett mer omfattande arbete för kommunen att skapa 
förutsättningar för dessa familjer eller ensamhushåll till att bli självförsörjande. En ökning av 
andelen mottagna individer med olika funktionsnedsättningar och familjekonstellationer med 
många barn har också skett. Kommuntalet för Vallentunas mottagande 2019 är 86 individer, att 
jämföra med drygt 130 för år 2018 respektive 2017.

Det ekonomiska resultatet är ett överskott om 0,5 miljoner kronor. Prognosen har under 
innevarande år varit osäker, då den är beroende av fler osäkra faktorer: graden av ersättning vid 
återsökning av kostnader, Migrationsverkets beslut gällande kommunens tomhyresansökningar 
samt i vilken utsträckning kommunen tilldelas schablonersättning för egenbosatta och 
anhöriginvandrare. De högre intäkterna beror på att kommunen lämnar in fler ansökningar för 
tomhyror och Migrationsverket har även beviljat kommunen 0,4 miljoner kronor mer än väntat för 
2018. En annan orsak till högre intäkter är att inte lika många flyttat från kommunen som tidigare, 
vilket bidrar till att kommunen till större del behåller intäkter i form av schablonbidrag från 
Migrationsverket. En orsak till ökade kostnader är att kommunen förfogar över ett större antal 
bostäder. Inräknat i resultatet är även kostnader för onormalt slitage, inför den framtida 
avvecklingen av paviljongerna.

IT-avdelningen

En ny IT-organisation trädde i kraft från och med 2019. En del av förändringen innebär att 
samordningen av digitaliseringsfrågor flyttades från avdelningen och IT-avdelningen arbetar 
numera med säkerhetsfrågor. En ny finansieringsmodell infördes, vilket innebär att kostnaden för 
inköp av IT-utrustning belastar respektive förvaltning direkt. Endast support och licenskostnader 
interndebiteras från IT-avdelningen till förvaltningarna. IT-avdelningen redovisar ett överskott på 1 
miljon kronor. En förklaring till överskottet är att två tjänster har varit vakanta under större delen 
av året vilket också har inneburit att vissa planerade aktiviteter har senarelagts.

Kommunstyrelsen oförutsedda utgifter (KSOF)

Kommunplan 2019-2021 anger att kommunen ska fortsätta arbetet med effektiviseringsprojekt och 
digitalisering. Kommunstyrelsen avsatte hälften av budgeten för oförutsedda utgifter (KSOF) till 
prioriterade projekt inom digitalisering. Under året har arbetet med effektivisering och 
digitalisering pågått men det har inte lett till några extra kostnader som beviljats medel från KSOF. 
Effekten är därmed att medel från KSOF ej har fördelats under detta år och KSOF bidrar med totala 
summan på 5 miljoner kronor till kommunens resultat.
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Driftsredovisning nämndens verksamheter

Mnkr Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2018

Bokslut 
2018 %

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter

Totalt

K -93,1 -93,5 100 % -0,3 -102,7 -100,0 97 %

I 35,3 36,8 105 % 1,4 41,2 42,9 104 %

N -57,8 -56,8 98 % 1,1 -61,5 -57,2 93 %

Fysisk planering

K -4,2 -4,0 95 % 0,2 -9,1 -6,4 71 %

I 0,3 0,1 22 % -0,2 0,3 0,2 78 %

N -3,9 3,9 101 % 0,0 -8,8 -6,2 71 %

Markreserven

K -5,5 -5,0 92 % 0,5 -4,5 -1,6 36 %

I 3,7 3,8 105 % 0,2 0,4 0,8 198 %

N -1,8 -1,2 65 % 0,6 -4,1 -0,8 20 %

Parkeringsverksamheten

K -1,4 -1,5 107 % -0,1 -0,9 -0,8 91 %

I 1,1 1,1 107 % 0,1 0,9 1,0 114 %

N -0,4 -0,4 106 % 0,0 0,0 0,3 626 %

Väghållning

K -32,6 -35,7 110 % -3,1 -33,4 -34,8 104 %

I 3,0 3,5 117 % 0,5 2,4 3,1 132 %

N -29,5 -32,2 109 % -2,6 -31,0 -31,7 102 %

Parkverksamheten

K -12,1 -12,0 99 % 0,1 -11,9 -11,8 99 %

I 0,2 0,0 7 % -0,2 0,1 0,0 0 %

N -11,9 -12,0 101 % -0,1 -11,8 -11,8 100 %

Natur- och vattenvård

K -3,6 -2,5 70 % 1,1 -3,1 -2,9 94 %

I 0,4 0,5 0 % 0,1 0,0 0,6 0 %

N -3,2 -2,1 64 % 1,2 -3,1 -2,3 75 %

Gemensam adm. (löner, material, utvecklingskostnader m.m. )

K -13,9 -14,2 102 % -0,3 -20,3 -21,5 106 %

I 7,2 6,9 100 % -0,3 17,7 17,8 100 %

N -6,7 -7,3 104 % -0,6 -2,6 -3,8 145 %
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Arrenden och skogsavverkning

K -0,6 -0,2 38 % 0,4 0,7 0,3 46 %

I 1,8 2,0 109 % 0,2 -2,7 -1,6 62 %

N 1,2 1,8 149 % 0,6 -2,0 -1,3 67 %

Bostäder (brf)

K -17,0 -16,8 99 % 0,2 -18,4 -19,3 105 %

I 17,7 18,8 106 % 1,1 16,8 17,7 105 %

N 0,7 1,9 293 % 1,3 -1,6 -1,6 103 %

Flyktingmottagande

K -1,5 -1,9 123 % -0,4 0,0 0,0 0 %

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 %

N -1,5 -1,9 123 % -0,4 0,0 0,0 0 %

Exploatering övrigt

K -0,6 0,5 -74 % 1,1 -0,5 -0,6 115 %

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 %

N -0,6 0,5 -74 % 1,1 -0,5 -0,6 115 %

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

Kommentarer till avvikelse

Resultatet för samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive resultatenheter är ett överskott om 1,1 
miljoner kronor. Besparingsåtgärder har vidtagits under året för att hantera ökade kostnader om 5,5 
miljoner kronor inom gatu- och parkverksamheten med anledning av höga kostnader för snöröjning 
och effekter av stormen Alfrida. Samtliga verksamheter har under året varit kostnadsmedvetna samt 
återhållsamma för att bidra till ett positivt ekonomiskt resultat.

En åtgärdsplan för besparingar förmedlades till kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 
under våren. Gatu- och parkverksamheten utgör 72 procent av förvaltningens nettoram och 
besparingarna har i första hand hanterats där.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar mot två nämnder, kommunstyrelsen och bygg- och 
miljötillsynsnämnden. Bygg- och miljötillsynsnämndens resultat är ett underskott på 0,5 miljoner 
kronor. Nämnden har sett en nedåtgående trend på bostadsmarknaden och därmed färre 
ansökningar om bygglov, kartor och liknande samt ökade kostnader för bostadsanpassning. 
Förvaltningen har därför vidtagit åtgärder även inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för 
att, som helhet, täcka underskottet. Totalt sett klarar samhällsbyggnadsförvaltningen att leverera ett 
överskott om 0,6 miljoner kronor inräknat underskottet inom bygg- och miljötillsynsnämnden.

Fysisk planering

Inför 2019 minskade planverksamhetens ram. För att kostnadseffektivisera planprocessen har en 
övergång skett till digital översiktlig planering och samtliga befintliga detaljplaner är nu 
digitaliserade. Två fördjupade översiktsplaner har startat under hösten, Västra Vallentuna tätort 
samt Kårsta-Ekskogen. En åtgärdsvalsstudie för Lindholmsvägen har genomförts. För att hantera 
det ekonomiska läget drog verksamheten ner planeringstakten i pågående planer. Start av arbetet 
med landsbygdsprogram och VA-plan har flyttats fram till år 2020. Inom översiktlig planering sköts 
större utredningar och planeringsunderlag fram i tiden.

Vägdrift 

Den ojämna vinterväderleken i början av året har medfört att snöröjning och halkbekämpning har 
fördyrats. Väderomväxlingarna har inneburit extra halk- och snöbekämpningar då det antal som 
ingår i driftavtalen för hela vintersäsongen tidigt förbrukats.
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I början av 2019 testades en så kallad saltsopning som halkbekämpningsmetod. Metoden blev 
alltför kostsam och fick avbrytas när kostnaderna för snöröjningen blev för höga. Bortforsling av snö 
ingår inte i grundavtalet och till följd av intensiva snöfall medförde även detta ökade kostnader. 
Därutöver tillkommer kostnader av akuta åtgärder inom vägnätet till följd av stormen Alfrida.

Sammantaget motsvarar detta cirka 4,5 miljoner kronor i förhöjda kostnader inom vägdrift. En 
besparings- och åtgärdsplan togs fram och genomfördes. Besparingarna gällande främst planerat 
vägunderhåll samt park- och naturåtgärder, endast akuta åtgärder genomfördes. Resterande 
verksamheter inom hela förvaltningen uppmanades att vara kostnadsmedvetna för att bidra till att 
minimera underskottet.

Parkdrift 

Park- och natur har belastats med drygt 1,0 miljon kronor i extra kostnader för stormen Alfrida. En 
del av dessa kostnader är hänförliga till akuta skador i direkt anslutning till stormen men den 
största delen avser kostnader för röjning av riskfällor och bortkörning av granskog. Verksamheterna 
genomförde en besparings- och åtgärdsplan för att täcka underskottet. Besparingar har genomförts 
inom bland annat driftutförande och felanmälningar, det vill säga en neddragning av planerat och 
akut underhåll.

Natur- och vattenvård

Natur- och vattenvårdsarbetet har fortskridit med att ta fram ett förslag till Blåplan. Blåplanen har 
remitterats under våren och färdigställdes under hösten. Vattenvårdsarbetet har utökats med test av 
alternativa metoder för rening av Vallentunasjön samt provtagningar i åar för en bättre kartläggning 
av tillflöde av näringsämnen. Överskottet på verksamheten beror främst på minskade lönekostnader 
på grund av sjukskrivning samt ekonomisk återhållsamhet. Restaureringen av Vallentunasjön blev 
något lägre än budget.

Gemensam administration

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under många år haft en hög personalomsättning. Förvaltningen 
har verksamheter där konkurrensen om personal är stor både inom den offentliga sektorn och på 
den privata marknaden. Med den utbyggnadstakt som råder i regionen så är rörligheten stor inom 
vissa arbetskraftskategorier. Vallentuna växer och samhällsbyggnadsförvaltningen har en utmaning 
att attrahera nya medarbetare men också att behålla och utveckla personal. Under året har 
samhällsbyggnadsförvaltningen haft en kostnadsmedvetenhet. Därtill har anställningsprövning gällt 
och även vakanshållning för vissa tjänster. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under de senaste 
åren arbetat hårt för att säkerställa ramavtal för bemanning för att nå en god balans mellan fast 
anställd personal och konsulter för att kunna hantera konjunktursvängningar. En aktiv 
resursplanering sker kontinuerligt. Under året har kostnaderna ökat mot budget för interimslösning 
av chef.

Flyktingmottagande

Inför 2019 har det skett en strukturell verksamhetsförändring då personal bestående av 
bostadssamordnare flyttats från verksamheten bostäder till flyktingmottagande. 
Bostadssamordnare arbetar praktiskt med bland annat bosökarskola och boskola med de grupper av 
nyanlända och kvotflyktingar som anvisats av Migrationsverket till kommunen.

Såväl civilsamhälle som näringsliv involveras med syfte att ha en effektiv integration av Vallentunas 
nya invånare. Effekten har varit god, individer har utvecklats språkligt och fått viktig kunskap 
samhällsorienteringsmässigt. Detta har uppnåtts genom coaching, mentorskap och rådgivning såväl 
i grupp som individuellt genom verksamheter som boskola och bosökarskola. Under fastighetsdagen 
i november 2019 lyftes dessa lyckade insatser och samarbeten vilket genererat stort intresse även 
utanför kommungränsen.

Bostäder

Verksamhet bostäder förvaltar kommunens cirka 250 bostadsrätter. En statusbesiktning har 
genomförts under våren och bostäderna, som är 40-60 år gamla, är i behov av omfattande 
underhållsåtgärder. En underhållsplan har tagits fram under året på samma sätt som för övriga 
kommunala byggnader. Åtgärdstakten i planen kan behöva öka för att hinna undvika akuta insatser. 
Det planerade underhållet har inte utförts i den omfattningen som behövts under hösten och 
verksamheten uppvisar därför ett överskott.
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Exploatering övrigt

Verksamheten har haft en hög och kontinuerlig tidsdebitering i projekt med full bemanning. Denna 
utväxling av tid hör till ovanligheterna eftersom verksamheten är en av de mest konkurrensutsatta 
personalmässigt. Med en hög tidsdebitering i kombination med en kostnadsmedvetenhet under året 
bidrar verksamheten med ett överskott. 

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Mnkr Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2018

Bokfört 
2018 %

Resultatenhet inom 
fastighetsavdelningen

Totalt

K -236,8 -239,3 101 % -2,5 -218,0 -221,4 102 %

I 247,1 249,7 101 % 2,6 230,3 234,2 102 %

N 10,3 10,5 102 % 0,2 12,3 12,8 104 %

TuFa- administrativa kostnader, löner 
m.m

K -14,7 -14,0 95 % 0,8 -15,5 -14,2 92 %

I 0,7 1,1 162 % 0,4 0,7 1,0 153 %

N -14,1 -12,8 91 % 1,2 -14,8 -13,2 89 %

Fastighetsservice, personalkostnader m.m.

K -8,0 -7,5 94 % 0,5 -8,5 -7,8 92 %

I 3,6 4,3 120 % 0,7 3,3 4,4 133 %

N -4,5 -3,3 73 % 1,2 -5,2 -3,5 66 %

Egna- och hyrda fastigheter

K -192,1 -193,8 101 % -1,8 -173,6 -176,4 102 %

I 220,4 217,9 99 % -2,5 204,5 205,5 100 %

N 28,4 24,1 85 % -4,3 30,9 29,1 94 %

Ägda bostadsfastigheter

K -2,3 -2,0 86 % 0,3 -1,7 -2,0 0 %

I 2,8 3,0 107 % 0,2 3,2 2,7 0 %

N 0,5 1,0 208 % 0,5 1,5 0,7 0 %

Städservice inklusive konferensservice

K -19,7 -22,0 112 % -2,3 -18,6 -20,9 112 %

I 19,7 23,5 119 % 3,8 18,6 20,7 111 %

N 0,0 1,5 1,5 0,0 -0,3

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

Fastighetsavdelningen redovisar ett överskott på 0,2 miljoner kronor för år 2019. Därmed har 
fastighetsavdelningen lyckats uppfylla resultatkravet på 10,3 miljoner kronor. Av dessa 10,3 
miljoner kronor uppnås 6,3 miljoner kronor genom en resultateffekt av komponentavskrivningen 
som infördes år 2017. De återstående 4,0 miljoner kronor motsvarar ett riktat besparingskrav.

Intäkterna är 2,6 miljoner kronor högre än budget bland annat inom städservice och 
fastighetsservice. Inom städservice beror avvikelsen på ökade extra beställningar från förvaltningar i 
samband med avetablering och nyetablering av verksamhetslokaler. En annan bidragande del är en 
tydligare gränsdragning i städavtalen, det vill säga vad som ingår i avtalen och vad som debiteras 
efter beställning.

Kostnaderna överstiger budgeten med 2,5 miljoner kronor och den negativa avvikelsen är främst 
inom egna- och hyrda fastigheter. Avvikelsen beror på ökade kostnader för skötsel och tillsyn, akut 
underhåll, avetablering av paviljonger och mediaförbrukning. Kostnader för skötsel och tillsyn är 1,1 
miljon kronor högre än budget. Det beror främst på ökade mindre reparationer inom 
verksamhetslokalerna. Det akuta underhållet är 1,1 miljon kronor högre än budget, vilket beror på 
många mindre avhjälpande åtgärder på installationer och även i utemiljöer. Det planerade 
underhållet är dock 4,1 miljoner lägre eftersom många åtgärder har hanterats inom 
investeringsanslaget.

I slutet av 2018 beslutade fastighetsavdelningen att genomföra en neddragning av personalstyrkan 
genom att vakanta tjänster på avdelningen inte tillsattes. Vilket innebar att, en projektledartjänst, 
en driftteknikertjänst och 0,4 förvaltartjänst inte återbesattes. Dessutom drogs antalet timanställda 
på städ ned motsvarande 3,0 tjänst. Under 2019 uppstod nya vakanser som inte heller har 
återbesatts, ytterligare en projektledartjänst samt en bostadssamordnare. Under hösten 2019 
genomfördes en organisationsförändring på avdelningen. Ytterligare 0,6 lokalförvaltartjänst och en 
assistenttjänst togs bort i förändringen, samtidigt som en ny roll som fastighetsutvecklare inrättades 
och tillsattes. Faktorer som har gjort förändringar möjliga är att avdelningen arbetat med olika 
effektiviseringar av processer, automation av fakturahantering har inletts och att antalet 
nybyggnadsprojekt har minskat.

Driftredovisning

Mnkr Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2018

Bokslut 
2018 %

Resultatenhet Avfallshantering

K -28,9 -26,6 92 % 2,3 -25,9 -26,0 101 %

I 28,9 26,8 93 % -2,1 25,9 25,3 98 %

N 0,0 0,2 0,2 0,0 -0,7

Kommentar till avvikelse

Avfallsverksamheten ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter i 
kommunen. Avfallet samlas in med hjälp av två upphandlade entreprenörer Ragn-Sells 
Kommunpartner AB och SUEZ Recycling AB. Allt avfall som samlas in i Vallentuna överlämnas till 
kommunens delägda avfallsbolag SÖRAB som ansvarar för behandlingen av avfallet och driften på 
återvinningscentralen Löt. Avfallsverksamheten är en resultatenhet och verksamheten finansieras 
helt med intäkter från renhållningsavgifter.

Avfallsverksamheten redovisar ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Verksamheten hade under 
2019 stigande kostnader för matavfallsinsamling samt ökade entreprenadpriser och högre 
behandlingspriser för förbränning av hushållsavfall. För att täcka de ökade kostnaderna gjordes en 
översyn av taxan. Ny taxa antogs av Kommunfullmäktige och började gälla från och med första juli.

Under året har en större informationskampanj pågått för att öka matavfallsinsamlingen. 
Matavfallskampanjen har under året bidragit med flera hundra nya hushåll som börjat sortera 
matavfall. Den totala insamlingen av matavfall från hushållen har sedan kampanjstart ökat med 
cirka 30 procent jämfört med motsvarande period året innan. Det övergripande målet är uppfyllelse 
av nuvarande avfallsplan om 50 procent återvinning av matavfall. Trots ökning så kommer det bli 
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svårt att nå målen i avfallsplanen om 50 procent återvinning av matavfallet. En utvärdering av 
kampanjen kommer att genomföras för att analysera effekten.

Avfallsverksamheten ser en kostnadsökning framöver på grund av högre behandlingspriser och en 
ny statlig skatt på förbränning av avfall. Inköp av nya matavfallskärl, ökade kostnader för inköp av 
papperspåsar för matavfall samt reparation och byte av gamla avfallskärl. När fler abonnenter väljer 
att sortera matavfall i separata kärl resulterar det i att verksamheten får högre insamlingskostnader 
och lägre intäkter. En ökad exploatering i kommunen gör att avfallsverksamheten har en viktig roll 
för att säkerställa att infrastruktur och systemlösningar för avfall är hållbara. Den ökade 
utbyggnadstakten ställer krav på fördjupad kunskap och ökade personella resurser. Upphandling av 
flera nya avfallsentreprenader har startats under 2019 och beräknas vara klara under hösten 2020.

Framtagande av en ny avfallsplan 2021-2032 i samarbete med SÖRAB har påbörjats och ska 
slutföras efter sommaren 2020. Arbete med att uppfylla målen i avfallsplanen 2020 fortskrider, 36 
indikatorer utvecklas i positiv riktning och 8 indikatorer har utvecklats i negativ riktning. 
Framförallt skulle återvinning av förpackningar behöva förbättras och antalet återvinningsstationer 
utökas. Avfallstjänster och service ska ha hög tillgänglighet, vara användarvänliga och utvecklas 
efter kundens behov. Flera hundra besökare nyttjade den mobila återvinningscentralen under året 
och lämnade stora mängder farligt avfall och grovavfall. Insamlade mängder matavfall fortsätter öka 
och mängder avfall som skickas till förbränning minskar. Brännbart hushållsavfall har minskat med 
7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Flera skolor och förskolor har ökat sin 
källsortering. En samordnad insamlingskampanj genomfördes under 2019 för att underlätta för 
skolor och förskolor att lämna sitt farliga avfall och kemikalier. Kommunens verksamheter 
sorterade ut totalt 81 ton förpackningar och wellpapp under 2019. För att nå målet med att minska 
avfallsmängden har flera aktiviteter genomförts under året för att engagera och motivera invånare 
till en miljömässigt hållbar livsstil. I samarbete med Stiftelsen Håll Sverige Rent har kampanj ”Vi 
håller Vallentuna rent” genomförts med goda resultat.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 2019 Bokslut 2019 % Avvikelse mot 
budget

Totalt (mnkr) 68,6 54,2 81 % 14,4

IT-utrustning 3,0 1,0 32 % 2,0

Inventarier KLK 3,0 0,3 8 % 2,7

Kommunstyrelsen oförutsett 
(KSOF) 2,0 0,0 0 % 2,0

Cykelvägnät 3,0 1,2 39 % 1,8

Trafikinvesteringar 9,4 10,1 108 % -0,7

Trafiksäkerhetsåtgärder 5,0 3,4 69 % 1,6

Beläggning vägar 3,0 1,2 40 % 1,8

Åtgärder vägar, gångbanor 2,0 0,6 30 % 1,4

Energisparåtgärder 
verksamhetsfastigheter 3,0 2,7 90 % 0,3

Planerat underhåll 
verksamhetsfastigheter 34,2 33,6 104 % 0,6

Inventarier SBF 1,0 0,2 16 % 0,8

Kommentar

IT-utrustning
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Utfallet för årets investering är 1,0 miljoner kronor. En positiv budgetavvikelse om 2,0 miljoner 
aviseras därmed. Modernisering av kommunens antivirussystem samt utbyggnad av kommunens 
servermiljö har genomförts. Därutöver har arbetet påbörjats med att byta ut föråldrade enheter i 
nätverksinfrastrukturen. Enheter som bytts ut är äldre switchar och accesspunkter som inte längre 
klarar av de moderna säkerhetskraven.

Inventarier KLK

Det årliga investeringsanslaget på 3,0 miljoner kronor har ett utfall på 0,3 miljoner kronor. 
Investeringar som gjorts under perioden är hörselslingor i några av kommunens konferensrum på 
Tuna Torg samt lokalanpassning för det nya Företagscenter som numera inryms i kommunhuset.

Cykelvägnät

Färdigställandet av trettio stycken nya cykelparkeringar med väderskydd vid Kragstalunds station 
skedde under hösten. Arbetet med en gång-och cykelväg i Össeby-Garn är i gång och under vintern 
och våren 2020 pågår projektering. Planerad byggstart är tidigast sommaren 2020.

Trafikinvesteringar

Trafikåtgärderna vid Hagaskolan vilka påbörjades 2018 har färdigställts under hösten. Bland annat 
har en bussvändslinga i Gustavslund anlagts för att möjliggöra trafikering av Hagaskolan med buss. 
Anslaget har överskridits med 0,7 miljoner kronor till följd av åtgärderna runt Hagaskolan men i 
gengäld redovisas ett överskott om 1,6 miljoner kronor inom budgeten för Trafiksäkerhetsåtgärder.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Åtgärdsvalstudien av Lindholmsvägen har mynnat ut i en rapport med åtgärdsförslag på 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Projektering och planering av dessa pågår liksom projektet Säkra 
skolvägar. Anslaget har även nyttjats för trafiksäkerhetshöjande åtgärder runt Hagaskolan.

Beläggning vägar 

Det låga utfallet på 1,2 miljoner kronor beror på att den upphandlade beläggningsentreprenaden har 
överklagats till Kammarrätten och sedan vidare till Överförvaltningsdomstolen som kommer att ta 
upp fallet. I och med denna process har inte några planerade asfalteringsarbeten kunnat göras 
under året. Det har genomförts en del akut beläggning då delar av Banvägen har asfalteras i 
samband med ombyggnad av fjärde etappen av torget. En beläggningsplan har färdigställts under 
hösten.

Åtgärder vägar och gångbanor

Under året har gång- och cykelvägar i Ekeby asfalterats samt nya armaturer vid gymnasiets 
parkering installerats. Under hösten har även en upprustning av besöksparkeringen vid 
Angarnssjön påbörjats samt en plan för renovering av gångbanor/gator/parkeringar i äldre 
områden tagits fram.

Energisparåtgärder verksamhetsfastigheter 

Projektet är löpande över åren och har 3,0 miljoner kronor i årligt anslag. Projektet har under året 
nyttjat 2,7 miljoner kronor och nedan beskrivs de energisparåtgärder som har utförts.

 Rosendalsskolan Södra: I ABC-byggnaden är bytet till LED-armaturer slutfört i de sista 
klassrummen, uppehållsrummet och toaletterna utanför matsalen. En provbelysning av en 
korridor i huvudbyggnaden är också utförd. I lilla sporthallen pågår utbyte av 
belysningssystemet. Det har även gjorts en förstudie på konstruktionerna och isoleringen i 
skolan.

 Gustav Vasaskolan, paviljong Rönnen: all belysning utbytt till smart LED- belysning
 Hjälmstaskolans sporthall: ny hallbelysning
 Korallens äldreboende: delvis ny LED-belysning i gamla delen
 Västanberga gruppbostad, Uthamra gruppbostad och brandstationen: ny utebelysning
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Planerat underhåll verksamhetsfastigheter 

Fastighetsavdelningen har kartlagt det stora underhållsbehovet som föreligger i kommunens 
fastigheter. Investeringsplanen sträcker sig över en tioårsperiod och investeringsanslaget uppgår till 
cirka 300 miljoner kronor. Av årets budget på 34,2 miljoner kronor har 33,6 miljoner kronor 
nyttjats och nedan listas exempel på vad som har utförts.

 Brandstationen: nya ventilationsaggregat och en ny slangtvätt
 Fastighetsservice lokaler: nytt ventilationsaggregat och inre underhåll
 Kulturhuset: bygge av nytt café
 Åbyvillan: nytt kök och ommålning av samtliga ytskikt
 Förskolorna Karby, Västanvinden och Rickeby: projektering av ventilation
 Förskolorna Gamla Väsbyvägen 4 och Vikingen: styrutrustningen uppkopplad mot det 

överordnade systemet Larmia
 Förskolorna Norrgården och Västanvinden: nya styrutrustningar för ventilationen som är 

uppkopplade mot det överordnade systemet
 Förskolorna Granåsa och Rosengården: utredning om konvertering av värmen från el till 

värmepump
 Enbackens förskola: renovering av alla ytskikt samt byte av radiatorer och belysning 
 Förskolorna Smultronet, Kragstalund och Zetterlund: renovering av ytskikt, innertak och 

belysning
 Förskolan Kusin Vitamin: dräneringsarbeten i utemiljön som återställts med nya 

markmaterial, belysning och lekutrustning
 Rosendalsskolan Norra: ny aktivitetsyta i form av en hinderbana
 Rosendalsskolan Södra: nytt golv i matsalen och lilla sporthallen, ommålning av 

sporthallsbyggnaden, nya lås och nycklar i hela skolan
 Gustav Vasaskolan: ommålning invändigt samt byte av radiatorer i korridorernas toaletter
 Bällstabergsskolan: effektivisering av ventilationsaggregat med nya drivpaket pågår

Därutöver kan nämnas att arbetet med att ta bort "hemmabyggen" har påbörjats för att få ner 
antalet besiktningsanmärkningar och göra lekytorna säkrare. Där det finns behov har ytan 
återställts med nya tillåtna lekredskap.
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Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

 2019 Totalt, projekt

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos Klart 
år

Totalt (mnkr) 75,3 32,3 610,5 61,1 610,2

Gång-och cykelväg Kårsta-
Ekskogen 12,6 0,0 13,0 0,4 13,0 2020

Cykelbanarunt 
Vallentunasjön, förstudie 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 2020

Gång-och cykelväg 
Lindholmen 2,6 0,1 3,7 1,2 3,7 2021

GC-väg Bällstabergsvägen 2,1 1,2 10,0 1,6 10,0 2022

GC-väg Vallentuna-Karby 3,5 0,4 40,0 0,4 40,0 2023

Lindholmsvägen 4,0 0,5 15,0 0,5 15,0 2021

Upprustningtorgytor, etapp 4 
& 5 9,9 9,8 14,1 10,1 14,1 2021

Våtmarkspark 15,4 0,0 15,5 0,1 15,5 2021

Återuppbyggnad kvarnen 1,2 1,0 4,5 4,3 4,3 2019

Lekplatser,upprustning 5,1 1,1 38,0 2,6 38,0 2026

Nylekplats centrala 
Vallentuna 8,6 9,8 9,0 10,2 9,0 2019

Nytt kommunhus 3,6 0,0 400,0 1,4 400,0 2029

Ishallar 0,7 0,8 27,3 19,9 27,3 2020

Vedaridhusbotten 0,2 0,1 0,5 0,4 0,4 2019

Tillgänglighet avfallshämtning 0,9 0,4 1,5 0,5 1,5 2020

Källsortering 1,5 0,0 7,5 0,0 7,5 2023

Fettavskiljarekök 1,5 1,3 7,5 1,3 7,5 2023

Fastighet från Vårljus AB 5,2 5,2 2019

Digitaliserad 
samhällsbyggnadsprocess 1,5 0,6 3,0 1,1 3,0 2020

Kommentar

Gång- och cykelväg Kårsta-Ekskogen 

Osäkerhet råder om när projektet kan genomföras då markåtkomstfrågan måste utredas vidare.

Gång- och cykelväg Lindholmen

En gång- och cykelväg ska anläggas norr om Lindholmen mellan ICA och hembygdsgården/IP. En 
arkeologisk förundersökning visade att ett tiotal gravar finns på platsen. Under våren 2015 
genomfördes en ny undersökning för att utreda om det går att anlägga gång- och cykelvägen på 
andra sidan Lindholmsvägen för att undvika att gräva upp fornlämningar. Nya förutsättningar i 
projektet har medfört mer kostnader än budgeterat. Detaljprojekteringen omfattade mer noggranna 
undersökningar såsom geoteknik med mera. Även VA-anläggning inklusive tryckning av ledningar 
under Lindholmsvägen har inkluderats. Omtag i projekteringen har inneburit ökade kostnader för 
såväl konsulter som intern projektledare och därför äskades 0,8 miljoner kronor i tilläggsanslag i 
samband med kommunplaneprocessen för 2019-2021, vilket beviljades. Projekteringen av gång- 
och cykelvägen blev klar våren 2017. Vissa omarbetningar pågår för att möjliggöra avtal med 
berörda fastighetsägare och justera efter Trafikverkets önskemål. Gång- och cykelvägen ingår i en 
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detaljplan för Lindholmen-Strömgården som är ett bostadsprojekt intill fotbollsplanen. 
Detaljplanen behöver först bli antagen och vinna laga kraft innan anläggningen kan byggas vilket nu 
beräknas ske 2021.

Gång- och cykelväg Bällstabergsvägen

I juni 2018 fastställde kommunfullmäktige investeringsanslag om 10,0 miljoner kronor och fattade 
genomförandebeslut för en ny gång- och cykelväg längs Bällstabergsvägen samt en ny busshållplats 
på Bällstabergsvägen. Projekteringen av gång- och cykelvägen blev klar i april 2019 och 
upphandling för entreprenaden påbörjades men avbröts då stora brister i projekteringen 
upptäcktes. Eftersom entreprenaden därmed inte kunde genomföras under 2019 blir det problem 
både gällande medfinansieringen och ersättningstrafiken under 2020-2021. Förutsättningar för att 
få medfinansiering var att det skulle vara besiktningsklart innan året slut. Då ersättningstrafiken 
kommer gå på Bällstabersvägen under tiden Roslagsbanan är avstängd, kommer detta medföra 
problem med framkomligheten för bussarna om byggnation av gång- och cykelväg genomförs 
samtidigt. Trafikverket anser att det är olämpligt att starta ett sådant projekt under denna 
tidsperiod.

Torgytor etapp 4 och etapp 5

Tidigare etapper, 1-3, är slutförda och etapp 5 ska genomföras i samband med utbyggnaden av 
Tärningen, en privatägd byggrätt vid Tuna torg. För närvarande pågår etapp 4 och målsättningen 
har varit att denna ska vara slutbesiktad i mars 2020 då Roslagsbanan har planerad 
avstängningsperiod april-november 2020. Rivningsarbetena inom etapp 4 har varit betydligt mer 
omfattande än vad som kunde förutspås och entreprenaden kommer därför att ta ytterligare cirka 
en månad. Planering av arbetets olika delar görs så att ersättningstrafiken för Roslagsbanan inte 
påverkas.

I kommunplanen har 14,1 miljoner reserverats för de två kvarvarande etapperna av 
torgupprustningen. Projektet har under våren hemställt om att få nyttja hela anslaget, varav cirka 
10,5 miljoner kronor avser etapp 4. Denna etapp finansieras till viss del genom åtaganden i 
befintliga exploateringsavtal från 2011. Medel kommer även att sökas från Länsplanen för regional 
transportinfrastruktur för att möjliggöra att etappen kan utökas med två övergångsställen över 
Banvägen liksom trygghetsskapande åtgärder genom utökad belysning samt förbättring av 
dagvattenreningen från ytorna.

Våtmarkspark

Planeringsbesked för dagvattenhantering i centrala Vallentuna är under prövning hos regeringen. 
Projektet har varit pausat och förväntas startas upp med förnyad projektering under 2020 för 
utbyggnad under 2020-2021. Projektet finansieras till viss del av exploateringsprojekt. Hemställan 
om investeringsmedel har skett och vissa kostnader som redan har redovisats på 
exploateringsprojekt men som hör till investeringsprojektet kommer att bokas om. Flera bidrag har 
sökts hos länsstyrelsen, dels för lokala naturvårdssatsningar (LONA) och dels lokala 
vattenvårdsprojekt (LOVA), med syfte att möjliggöra ytterligare rening av Vallentunasjön och att 
Våtmarksparken utformas med rekreativa inslag.

Återuppbyggnad kvarnen

Kommunfullmäktige avsatte 2,0 miljoner kronor för återuppbyggnad av kvarnen. Delar av 
byggnationen har finansierats genom donationer från näringsliv, privatpersoner och lokala aktörer. 
Den totala projektkostnaden beräknades inför 2019 uppgå till 4,5 miljoner kronor, vilket inte 
rymdes inom budgetramen och inkomna donationer. Styrgruppen beslutade därför att den 
överstigande kostnaden ska täckas med investeringsmedel för underhållsprojekt, varför årets anslag 
för dessa projekt har minskats med 2,5 miljoner kronor.

Återuppbyggnaden av kvarnen har genomförts som ett integrations- och arbetsmarknadsprojekt, 
där nyanlända och långtidsarbetslösa samtidigt getts en möjlighet att komma in på 
arbetsmarknaden. Återuppbyggnaden påbörjades i juli 2018 och blev klar i november. Kvarnens 
vingar monterades färdigt under våren 2019 och projektet avslutades med en invigning den 19 maj.

Åtgärder lekplatser

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar enligt lekplatsplanen som antogs 2017. Under 2019 har 
Hasseluddsvägens lekplats och Lars Hårds vägs lekplats genomgått mindre upprustningar. 
Snapptunavägens lekplats ska genomgå en större upprustning och förvaltningen har haft en 
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medborgardialog på hemsidan där kommuninvånare har kunnat komma med önskemål på hur 
lekplatsen ska utvecklas. Önskemålen har tagits med i projekteringen. Utförandeentreprenad har 
upphandlats och upprustningen påbörjades under hösten 2019. Lekplatsen kommer att vara 
färdigupprustad under våren 2020.

Ny lekplats centrala Vallentuna

I lekplatsplanen fastställdes att det behövs en lekplats i centrala Vallentuna. Under början av 2018 
togs en förstudie fram som visade att det skulle kosta mer att anlägga lekplatsen än vad som var 
budgeterat i kommunplan 2018-2020. Efter hemställan om utökade investeringsanslag fastställde 
kommunfullmäktige i mars 2018 investeringsbudgeten till 9,0 miljoner kronor. I maj sändes 
avropsförfrågan för projekteringen av lekplatsen ut. En medborgardialog om önskemål av 
lekutrustning till nya lekplatsen genomfördes på våren samt ett samråd med kommunala 
funktionshinderrådet och pensionärsrådet. Önskemål och synpunkter från dessa dialoger beaktades 
sedan i projekteringen. Detaljprojekteringen blev färdig före jul och utförandeentreprenad 
upphandlades under början av 2019. Även en medborgardialog om namnförslag till nya lekplatsen 
har genomförts. Lekplatsens namn beslutades i september av kommunstyrelsen och blev 
Lasseparken. Entreprenören påbörjade byggandet av lekplatsen under våren och lekplatsen invigdes 
den 8 november 2019. De arbeten som kvarstår på lekplatsen under 2020 är plantering av pilkojor 
och piltunnel.

Nytt kommunhus

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att uppdra till kommundirektören att genomföra en 
förstudie avseende nytt kommunhus på fastigheten Vallentuna Prästgård 1:146 med möjlighet att 
samplanera med fastigheten Vallentuna 1:73. Förstudien är färdigställd och redovisad för den 
politiska styrgruppen. Investeringsplanen för de närmsta åren innehåller inte byggnation av nytt 
kommunhus.

Ishallar

Efter flera år av eftersatt underhåll av ishallarna på Vallentuna IP togs en extraordinär 
underhållsplan fram år 2014. Syftet är att åtgärda skador och slitage som uppkommit under längre 
tid och 21,3 miljoner kronor har avsatts för ändamålet. Under 2016-2017 genomfördes renovering 
av omklädningsrum samt byte av port till ishallen. Under 2017-2018 slutfördes etapp 1 genom att 
kylanläggningen byttes ut och kompletterades med värmeåtervinningssystem samt att ett nytt 
ventilationsaggregat till entresolplanet installerades.

Under projekteringen av etapp 2 upptäcktes brandtekniska problem med bland annat innertaket i 
A-hallen. Taket blev nödvändigt att bytas ut och därtill vidtogs andra brand- och säkerhetsåtgärder 
på grund av krav från brandförsvaret. Dessa akuta åtgärder var inte med i den ursprungliga 
underhållsplanen utan finansierades av budgetmedel som var avsatta för etapp 2 och utfördes under 
2018. Under 2019 har kompletterande åtgärder utförts avseende värmeåtervinning och säkerhet. 
För att genomföra etapp 2 avsattes ytterligare 6,0 miljoner kronor för 2020 enligt Kommunplan 
2020-2022.

Tillgänglighet avfallshämtning

Projektets syfte är att sophämtningen i kommunen ska ske säkert för invånare och 
hämtningspersonal. Entreprenören Ragn-Sells Kommunpartner har gjort en inventering och 
identifierat cirka 140 platser med ökad risk för olyckor. För att accelerera utredningar och 
genomföra åtgärder har en konsult specialiserad på säkerheten i samband med sophämtningen 
upphandlats under 2019. En workshop med entreprenören och dennes skyddsombud samt 
representanter från flera avdelningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen, anordnades vid 
uppstarten av projektet 2019. Syftet var att skapa samsyn i frågans allvar samt hur projektarbetet 
ska bedrivas. Under året har flera utredningar genomförts, mer än hälften av aktuella 
hämtningsplatser har besökts och en del förbättringar kommer att genomföras under 2020. 
Projektet beräknas vara slutfört våren 2021.

Digital samhällsbyggnadsprocess SBF

Projektet En digital samhällsbyggnadsprocess har en budget på 6,0 miljoner totalt för åren 2018-
2020, varav hälften återfinns inom kommunstyrelsen och hälften inom bygg- och 
miljötillsynsnämnden. För att Vallentuna kommun ska klara av åtaganden och ambitioner vad 
gäller en ökad tillväxt måste processer effektiviseras och utvecklas. Vallentuna har, som en av få 
kommuner i Sverige, tagit ett helhetsgrepp om digitalisering inom samhällsbyggnadsförvaltningens 
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område. Målsättningen är att nå en helt digital samhällsbyggnadsprocess med starkt kundfokus. 
Projektet startade 2017 och en handlingsplan togs fram för att nå målet år 2020. Under år 2018 
inleddes en mer operativ fas, bland annat kring digitalisering av detaljplaner, översiktsplan, 
införande av e-tjänster, upphandling av ett projektverktyg och förberedelser för en 
digitaliseringsplan för dokument. Arbetet fortsatte under 2019 med bland annat att implementera 
projektverktyget och påbörja planen för digitalisering av handlingar. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har också utvecklat metoder för medborgardialog, bland annat med 
3D-modellering för bättre visualisering av samhällsbyggnadsprojekt, för att möta förväntningar från 
kommuninvånare, företagare och medarbetare. Förvaltningen kommer vidare att införa och 
utveckla ett mobilt arbetssätt för ökad effektivitet. Införandet av fler e-tjänster kommer att fortsätta 
som exempelvis en tjänst för webbokning.

 

Analys - Medarbetare

Personal

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Antal anställda 214 236 223

Varav tillsvidareanställda 193 212 193

Antal årsarbetare 206,5 232 216

Medelålder 45,7 45,9 46,2

Medellön (tkr) 39,4 37,0 35,6

Medianlön (tkr) 36,9 35,0 33,5

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

Samtliga medarbetare Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 47,3 % 40,6 % 50,9 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 3,3 % 3,9 % 5,0 %

Kvinnor 5,7 % 5,0 % 5,9 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 7,3 % 2,1 % 1,4 %

30 - 49 år 3,0 % 3,2 % 5,1 %

50 år och äldre 6,2 % 7,0 % 7,4 %

Samtliga 4,7 % 4,5 % 5,5 %

Personalomsättning

 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Tillsvidareanställda medarbetare 17,2 % 12,2 % 12,7 %
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Jämställdhet och mångfald

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Anställda, andel män 41 % 43 % 39 %

Medarbetarenkät 2019

Område Kommunen totalt 
2019

Infrastruktur, 
skydd m.m 2019

Kommunen totalt 
2018

Infrastruktur, 
skydd m.m 2018

Motivation 81 78 80 78

Ledarskap 82 79 80 81

Styrning 80 75 79 76

HME 81 77 80 78

Kompletterande text:

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och 
landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting 
erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive 
medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett 
jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang 
och verksamhetsresultat. 

 

Kommentar

Medarbetarna är den viktigaste resursen för att Vallentuna kommun ska utvecklas framgångsrikt 
och att den verksamhet som bedrivs ska hålla hög kvalitet. Likaså är medarbetarna den viktigaste 
faktorn för att vi ska arbeta mot visionen – ”med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där 
människor och idéer växer”. Mot denna bakgrund är medarbetarundersökningen avgörande. Ett 
metodmaterial finns framtaget som stöd till chefer för det systematiska arbetet med att ta fram 
handlingsplaner utifrån respektive enhets resultat. Handlingsplanerna dokumenteras och följs upp i 
kvalitetsledningssystemet. Medarbetarenkäten visar på ett hållbart medarbetarengagemang i 
kommunstyrelsens verksamheter, men med viss nedgång sedan förra mätningen. 
Kommunledningskontoret arbetar systematiskt med uppföljningen för såväl 
kommunledningskontoret som kommunen i sin helhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kommunledningskontoret har tagit fram vad respektive förvaltning behöver fokusera på, utifrån 
medarbetarenkäten och vad som har arbetats fram i förvaltningarnas arbetsmiljögrupper. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen pekar på att syftet är ett medarbetarfokus för att utveckla 
individen, synliggöra medarbetarna, möjliggöra för mer samarbete mellan förvaltningens 
avdelningar och stärka teamkänslan men också för att ta till vara på den kompetens som finns för 
att medarbetare ska kunna vidareutvecklas.

Under 2019-2020 pågår medarbetardialog om vision och värderingar vilket är en stor satsning på 
samtal om Vallentunas nya vision och värderingar. Alla medarbetare arbetar tillsammans med 
kommunens ledningsgrupp i workshopform med att ta fram bidrag till utveckling av kommunens 
framtida värderingar.

Antalet anställda har minskat under året. Det beror på avvecklingen av arbetsmarknadsavdelningen 
som beslutades i samband med antagandet av Kommunplan 2019-2021.

Långtidssjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år bland yngre medarbetare (29 år och 
yngre). Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att arbeta fram en längre introduktion av 
nyanställda, utveckla och stärka mentorskapet framförallt för de yngre medarbetarna som kanske 
börjar sitt första arbete efter examen.

Personalomsättningen har ökat under 2019, främst inom samhällsbyggnadsförvaltningen vilket 
förklaras av en del pensionsavgångar samt en konkurrenssituation på arbetsmarknaden inom vissa 
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tjänster. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med utveckling och förebyggande åtgärder som 
utgår från en strategisk kompetensförsörjningsplan vilken syftar till att attrahera, utveckla och 
behålla personal. En större volym, storlek och komplexitet i kommande arbetsuppgifter kräver ett 
omfattande utvecklingsarbete hur resurser och kompetenser används och fördelas. Inom 
samhällsbyggnadsprocessen måste samverkan säkerställas och arbetssätt utvecklas. Digitaliseringen 
är en viktig del för att nå effektiva processer och för att kunna möta förväntningar från 
kommuninvånare, företagare och medarbetare.
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§ 8
Verksamhetsberättelse 2019 barn- och ungdomsnämnden (BUN 
2019.349)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2019.
 
Reservationer
Thomas Arctaedius och Sandra Rudeberg (båda S) reserverar sig mot beslutet enligt 
protokollsbilaga 1.
Jenny Thörnberg (MP) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsberättelse för 2019.
Verksamhetsberättelsen beskriver nämndens arbete under 2019, hur de mål som
fastställdes i verksamhetsplanen uppfylldes samt det ekonomiska resultatet.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Thomas Arctaedius (S) yrkar, med bifall från Jenny Thörnberg (MP), att barn- och 
ungdomsnämnden avslår Johan Skogs (M) yrkande.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), ställer sitt eget yrkande mot Thomas Arctaedius (S) yrkande. 
Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande.

Beslutsunderlag
 §6 BUN AU Verksamhetsberättelse 2019 barn- och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2019, barn- och ungdomsnämnden
 Verksamhetsberättelse 2019 barn- och ungdomsnämnden



Barn och Ungdomsnämnden 2020-02-18 

Verksamhetsberättelse 2019 barn- och ungdomsnämnden (BUN 
2019.349) 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet i ärendet ”Verksamhetsberättelse 2019 

barn- och ungdomsnämnden” till förmån för sitt eget yrkande om avslag. 

(s) gruppen anser inte att samtliga mål för 2019 kan anses som uppfyllda.

Verksamhetsberättelsen redovisar flera olika brister i skolsystemet i Vallentuna och

beskriver i många fall pågående arbeten snarare än uppfyllda mål. Slutsatsen att

samtliga mål är uppfyllda överensstämmer inte med läget i Vallentunas skolor. Mycket

arbete återstår innan verksamheten i Vallentunas samtliga skolor och nivåer kan sägas

bedrivas med hög kvalitet

För Socialdemokraterna 

Thomas Arctaedius, Sandra Rudeberg 

Protokollsbilaga 1
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Nämnden i korthet 

  Ordförande: Johan Skog Bruttokostnad *: 1 452,1 Mn
kr  

 Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: 785,7 Mn
kr  

 Förvaltningschef: Jonas Hård Budgetavvikelse i år: 5,9 Mn
kr  

 Antal årsarbetare: 819 Budgetavv. föregående år: 6,7 Mn
kr  

 * Exklusive nämndsinterna transaktioner och ex-
klusive intäkter     

 ** Alla intäkter minus alla kostnader     

Nämndens uppgift är att: 

Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att med barnet och eleven i centrum ansvara för förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Barn- och ungdoms-
nämnden ansvarar också för öppen förskola och ungdomsmottagning. 

Barn- och ungdomsnämnden och dess förvaltning verkar inom tre delvis överlappande fält. Inom 
dessa bär barn- och ungdomsnämnden i olika grad och på olika sätt ansvar: 

• som hemkommun för barn folkbokförda eller motsvarande i Vallentuna kommun 
• som skolkommun för barn som deltar i utbildningsverksamhet inom Vallentuna kommuns 

geografiska område 
• som huvudman för de egna verksamheterna i sin helhet 

Vart och ett av dessa perspektiv ska vid arbetet mot målen i föreliggande plan tas i beaktande och 
användas där möjligt, rimligt och lämpligt. 
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Viktiga händelser under året 
Förändringar i regelverk. Under 2019 har förändringar skett i de regelverk som styr och påver-
kar nämndens verksamheter. Verksamheterna har under året anpassats för att möta dessa föränd-
ringar. 

Ny reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18, gäller från 1 juli 2019 

Skyldigheten att lämna över uppgifter vid övergångar mellan skolformer eller vid skolbyte 

Läsa, skriva, räkna - nytt obligatoriskt kartläggningsmaterial ska kartlägga elevers språkliga medve-
tenhet och matematiska tänkande redan från förskoleklass. 

Utökad undervisningstid i timplan för matematik i årskurs 7-9 och idrott och hälsa i årskurs 4-9 

Krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritids-
hemmet gäller från 1 juli 2019 

Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020 
 

Skolverkets projekt "Samverkan för bästa skola" som är ett gemensamt utvecklingsarbete 
mellan barn- och ungdomsnämnden och Skolverket, startades upp 2019. Syftet med projektet är att 
förbättra det systematiska kvalitetsarbetet och därmed resultaten i den kommunala förskolan, 
grundskolan och gymnasieskolan. Under året har en nulägesanalys färdigställts och legat till grund 
för en åtgärdsplan som tagits fram i samverkan med Uppsala universitet. Samverkan sker både 
inom förskola och skola och kommer pågå ytterligare två år, delvis finansierat med statsbidrag. 

  

Interna rutiner har under året förstärkts och förbättras för att effektivisera olika processer. Pro-
cesser kring kränkande behandling i kommunala skolorna har digitaliserats för att säkerställa arbe-
tet och underlätta uppföljning och kvalitetsarbete. Fler processer kommer att digitaliseras under 
2020 för att kunna effektiviseras utan att minska kvalitet och möjlighet till uppföljning. I förskolan 
har processer kring systematiskt kvalitetsarbete och gemensamma strukturer tagits fram för att öka 
likvärdigheten och kvaliteten i verksamheten. 

  

Satsning på ökad kompetens i förskolan och fritidshemmet. Under året fattade nämnden 
beslut om att genomföra en satsning för att öka personalens utbildningsgrad inom förskolan och fri-
tidshemmet för att öka kvalitet i verksamheterna. Barnskötare i kommunens samtliga förskolor och 
i kommunala fritidshemmen gavs möjlighet att utbilda sig till förskollärare respektive fritidshemslä-
rare. Satsningen innebar även att outbildad personal i förskolan och fritidshemmet med tillsvidare-
anställning sedan hösten 2019 genomför en barnskötarutbildning. Utbildningarna inom båda insat-
serna genomförs under arbetstid parallellt med arbete på ordinarie arbetsplats och löper vidare un-
der 2020. 

  

Rörelse i skolan. Under året har nämnden genomfört utökning av kultur- och idrottssatsningen i 
grundskolan och flertalet samarbeten mellan skolverksamheten och kostenheten för att öka rörelse i 
skolan och kunskap om hälsosamma vanor har initierats och genomförts. Ett av de initiativen har 
lett till att Vallentuna kommun under året har startat samarbete med Generation Pep. Generation 
Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang 
kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som till-
sammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete 
med barn och unga i fokus. I november 2019 arrangerades en konferens av Generation Pep på Karo-
linska institutet, där Vallentuna kommuns arbete med hälsosamma matvanor i skolan uppmärk-
sammades. 
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Verksamhetsförändringar 
Kommunplanen 2020-2022 innebär för nämnden ett effektiviseringskrav på central administration 
till förmån för högre skolpeng samt peng till förskolan. Ny organisation färdigställdes under hösten. 
Barn- och ungdomsnämnden har uppnått effektiviseringskraven utifrån kommunplanen vilket kom-
mer att ge helårseffekt 2020. 

Hagaskolan färdigställdes under 2019 och lokalerna invigdes i augusti inför skolstart. Hagaskolan 
tar emot elever från förskoleklass till årskurs 9 och har läsår 2019-2020 cirka 750 elever. Förskolan 
har en egen del av lokalerna med tillhörande skolgård. Lokalerna stödjer samarbeten mellan för-
skola och skola på olika sätt, exempelvis genom att elever hälsar på i förskolan och genom att för-
skolebarn får ta del av små glimtar från de större elevernas vardag. 

Vallentuna Internationella Montessoriskolan har under året flyttat in i Hjälmstaskolans lokaler. 
Samnyttjandet av kommunens lokaler ger positiv effekt på barn- och ungdomsförvaltningens ge-
mensamma lokalkostnader. 

Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan har från hösten 2019 haft en gemensam rektor och nämnden 
fattade i december beslut om att slå ihop skolorna till en resultatenhet och skola från januari 2020. 
Nytt namn på enheten kommer att tas fram under våren 2020. 
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Framtiden 
De närmaste åren ökar antalet barn och elever bland yngre åren vilket påverkar framför allt vissa 
skolor och förskolor och skapar lokalbrist i dessa enheter. Tillgången till behöriga förskollärare och 
lärare är även fortsatt begränsad och för Vallentuna liksom många kommuner och huvudmän upp-
står en utmaning att kunna hantera omständigheterna, det vill säga det som i dagligt tal benämns 
lärarbristen. Med få och färre förskollärare och lärare riskerar kostnaderna för arbetskraft att ge-
nom marknadskrafterna öka kraftigt. Kompetensförsörjning har därmed varit och blir fortsatt ett 
viktigt fokus under flera år framöver. Det har lett till att barn- och ungdomsnämnden under 2019 
har startat upp ett flertal satsningar för att öka kompetens och behörighet hos den personal som re-
dan finns i kommunen. 
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Måluppfyllelse 
Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk 
inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. 

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall 

 Kommungemensamma 
mål Nämndens mål 

Totalt antal: 5 6 

Målet är uppfyllt: 5 6 

Målet är delvis uppfyllt: 0 0 

Målet är ej uppfyllt: 0 0 

Strategiska inriktningar 

Här växer människor och företag 

Kommungemensamt mål: 
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

 Målet är uppfyllt 

Barn- och ungdomsnämnden har identifierat ett antal prioriterade utvecklingsområden för att bidra 
till det kommungemensamma målet om att utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsik-
tigt hållbar. Ett viktigt område är att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare som både attraherar 
och behåller personal då lärarbrist råder både lokalt och i riket. Barn- och ungdomsnämnden har 
aktivt arbetat med flertalet satsningar för att öka andelen behörig personal i verksamheterna och 
skapa förutsättning för framtida kompetensförsörjning i kommunen både vad gäller den personal 
som finns i kommunen och att skapa förutsättningar för framtida rekrytering av ny personal. Barn- 
och ungdomsnämnden har även bidragit till det kommungemensamma målet genom att arbeta för 
att åstadkomma en långsiktigt socialt hållbar arbetsmiljö utan kränkningar och diskrimineringar 
där barn, elever och vuxna kan känna sig trygga. Vidare bidrar barn- och ungdomsnämnden till det 
kommungemensamma målet genom att långsiktigt arbeta för en hållbar miljö och en långsiktig livs-
medelsförsörjning med servering av ekologisk och klimatsmart mat. 

Nämndens mål: 
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas för-
skolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola medvetet ar-
beta för en långsiktigt hållbar utveckling. 

 Målet är uppfyllt 

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet 

Under året har aktiviteter, som beskrivs i sin helhet nedan, påbörjats för att nå målet om en långsik-
tigt hållbar utveckling. En stor utmaning för barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden 
för att kunna uppnå långsiktig hållbarhet är en brist på behöriga lärare och pedagoger inom för-
skola, grundskola och fritidshem. Flertalet kompetens- och utbildningsinsatser har initierats för att 
skapa en långsiktig plan för att öka behörigheten och behålla behörig personal genom att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Aktiviteterna är långsiktiga och löper över flera år men går i enlighet med 
plan och bedömningen är därför att målet är uppfyllt. 
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Utveckling av lärarrollen i Vallentuna kommun 

Barn- och ungdomsförvaltningen har under 2019 drivit ett projekt med syfte att förtydliga Vallentu-
nas läraruppdrag och minska arbetsuppgifter som inte direkt är kopplat till elevernas lärande för att 
på så sätt bli en attraktivare arbetsgivare. Bakgrunden till projektet är att det råder lärarbrist nat-
ionellt såväl som lokalt och att lärares arbetsmiljö är en aktuell fråga som påverkar kommunens 
möjlighet att rekrytera och behålla lärare. Ett delprojekt har varit att se över och minska kraven på 
lärares arbete med olika typer av dokumentation, utifrån Skolverkets rekommendationer, med må-
let att ta fram likvärdiga rutiner och tydliga krav för vad som ska dokumenteras och kommuniceras 
via skolornas plattform och vad som är upp till läraren att själv styra över vad gäller dokumentation 
och återkoppling. Projektet har drivits inom både barn- och ungdomsnämndens och utbildnings-
nämndens verksamhetsområden genom en arbetsgrupp bestående av personer med olika kompe-
tenser från de kommunala grundskolorna och gymnasiet, samt de globala förstelärarna. Delpro-
jektet avslutades i december 2019 och de nya rutinerna för dokumentation implementeras fullt ut i 
januari 2020. 

Avsikten är att projektet fortsätter under nästkommande år och det kan då utgå från den grund och 
de förslag som arbetsgruppen hittills tagit fram. 

  

Utveckling av skolledaruppdrag 

Läsåret 2017-2018 introducerade Vallentuna kommun, som första kommun i Sverige, karriärtjäns-
ten försterektor. Våren 2019 beslutade barn- och ungdomsnämnden om uppdaterade riktlinjer för 
funktionen som nu omfattar all verksamhet inom barn- och ungdomsnämndens område. För att 
vara aktuell för ett försterektorsuppdrag ska man ha en avslutad rektorsutbildning samt flera års 
erfarenhet som skolledare. Uppdragen som försterektorerna leder är nu något färre och koncentre-
ras på ett antal utvalda utvecklingsområden, som till exempel digitalisering och internationalisering. 
Satsningen syftar till att göra Vallentuna till en ännu bättre skolkommun och till att stärka kommu-
nens attraktionskraft som arbetsgivare i en tid då det är brist på både skolledare och lärare. 

  

Kompetensutveckling - barnskötarutbildning för de medarbetare som saknar utbildning 

För att höja kompetens och utbildningsnivå hos pedagoger i förskolan startades under hösten 2019 
en obligatorisk barnskötarutbildning för de medarbetare som inte har formell utbildning. Sats-
ningen bekostas av medel från omställningsfonden och genomförs av Hermods. Utbildningen pågår 
under drygt ett halvår med start i augusti 2019 och slut i mars-april 2020. En dag i månaden träffas 
pedagogerna med en handledare och deltar i webinarium under förmiddagen och självstudier på ef-
termiddagen. Från Norra området deltar tre pedagoger, från Centrala området två pedagoger, från 
Östra området tio pedagoger och från Fjärde förskoleområdet fem pedagoger. Förskolans lednings-
grupp, bestående av skolchef förskola och förskolans fyra rektorer, har löpande avstämningar med 
handledaren för att säkerställa att alla som deltar får det stöd de behöver för att genomföra utbild-
ningen. Avstämningen som genomfördes med Hermods i december 2019 visade på att 15 av 20 del-
tagare har genomfört samtliga uppgifter. De medarbetare som av olika orsaker inte genomfört upp-
gifterna följs upp av ansvarig rektor samt HR. 

  

Psykisk hälsa hos unga och främjande närvaroarbete 

För att få en mer kvalitativ bild av hur Vallentunas elever mår har, som en del av det kommunöver-
gripande arbetet med folkhälsostrategin, en kartläggning i form av intervjuer med elever genom-
förts med ett antal högstadieelever på flera skolor i Vallentuna kommun. Frågor har ställts till elever 
i årskurs 7 till 9 som frivilligt har fått anmäla sig inför detta via sin hemskola. Resultatet har sam-
manställts i en rapport som presenterats för kommunstyrelsen. Resultaten ligger i linje med nation-
ella data som visar på att det är ett komplext problem och att det krävs satsningar på främjande och 
förebyggande insatser. Förskola och skola har i det arbetet en central funktion. Parallellt med kart-
läggningen pågår ett främjande arbete på förvaltningen riktat mot elever i årskurs 6. Under 2019 
besökte kuratorerna på Ungdomsmottagningen alla klasser i årskurs 6 med syftet att öka kunskapen 
om psykisk hälsa samt informera de unga om vart de kan vända sig om de har frågor kring sitt psy-
kiska mående. 

En översyn av det främjande närvaroarbetet genomfördes under 2019. Genom samtal med rektorer 
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och tjänstemän har det blivit tydligt att det finns ett behov av att vidareutveckla arbetet. Elevernas 
frånvaro registreras inte på ett enhetligt sätt och den rutinmässiga skolpliktsbevakningen är re-
surskrävande utan att ge tillräcklig effekt. Förvaltningen kommer utifrån översynen under 2020 ar-
beta med att förenkla och utveckla nuvarande rutin och samtidigt uppdatera den i enlighet med nya 
lagkrav. 

  

Projekt: Att motverka rasism och främlingsfientlighet 

Projektet "Att motverka rasism och främlingsfientlighet” avslutades i juni 2019. Målet med projektet 
var att få en tydligare bild av hur rasism och främlingsfientlighet tar sig uttryck i skolorna i Vallen-
tuna kommun. Målet var även att identifiera och genomföra insatser för att motverka rasism och 
främlingsfientlighet och väva in insatserna i det pågående främjande och förebyggande arbetet på 
skolorna. Utifrån kartläggningen är problembilden att det förekommer rasism på alla skolor i någon 
utsträckning. Det finns många goda exempel på insatser som görs ute på skolorna, såsom att ha livs-
kunskap på schemat och olika temaveckor kring värdegrundsarbete. Utvecklingsområden är bland 
annat att förbättra språkbruk och bemötande, att tydliggöra det demokratifrämjande uppdraget i 
skolorna samt ge lärare och annan skolpersonal kompetensutveckling kring hur kontroversiella frå-
gor kan tas upp i klassrummet. 

Barn- och ungdomsförvaltningen har genomfört en särskild insats på Karbyskolan under våren 
2019. Skolan har under en lång period haft problem med rasism, nazism, allvarliga beteendepro-
blem och bristande studiero, vilket ledde till att skolan fick anmärkningar i det senaste tillsynsbeslu-
tet från Skolinspektionen 2018. Under vårterminen 2019 anställdes en fritidsledare för att särskilt 
arbeta med frågor kring främlingsfientlighet och studiero på Karbyskolan. Arbetet var riktat mot 
elever i årskurserna 6-9 och inriktades främst på workshops med olika teman som kommunikation, 
genus, identitet och rasism. 22 elever från årskurserna 7 och 8 fick som en del av insatsen genomgå 
en ledarskapsutbildning med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan. Gruppen kallas Karbyskolans 
Vänner (KSV). Parallellt med fritidsledarens arbete träffade några av skolpsykologerna från barn- 
och elevhälsan arbetslaget för årskurserna 6-9. Tanken var både att synliggöra vilket språk man an-
vände inför eleverna och att hjälpa arbetslaget med att våga möta eleverna i samtal om svåra värde-
grundsfrågor. Utöver detta genomförde barn- och ungdomsförvaltningen en riktad insats med stu-
die- och yrkesvägledning för eleverna i årskurs 9. Insatsen handlade om att arbeta med eleverna uti-
från deras framtidsdrömmar för att höja studiemotivationen och stötta dem med vägledning. 

Utvärdering av insatsen visar att en särskild insats under några få månader är en för kort tid för att 
komma tillrätta med svåra värdegrundsproblem. Arbetet behöver fortsätta även efter att projektet 
"Att motverka rasism och främlingsfientlighet” avslutats för att kunna skapa positiva attitydföränd-
ringar och en förbättrad studiero på Karbyskolan. 

  

Ökad tillgänglighet till Ungdomsmottagningen 

Under 2019 har ungdomsmottagningen flyttat till en mer central plats i kommunen för att öka till-
gängligheten för ungdomar 12-23 år i Vallentuna. Lokalerna på Industrivägen 4 som rymmer barn-
morskerum, kuratorsrum, kök, väntrum, läkarrum och rum för klassbesök invigdes under hösten 
och är nu i bruk. 

  

Användandet av neurodesign och FAMM (Five Aspects Meal Model) - en analysmodell kopplat till 
barn och elevers lärmiljöer, i första hand matsalarna. 

Skolornas måltidsmiljöer påverkar trivsel och inlärning enligt forskning (Neurodesign) och vår upp-
levelse av måltiden (modellen FAMM) vilket gör matsalsmiljön till en viktig aspekt i arbetet med en 
helhetsbild av måltiden. 

Under december 2019 startade barn- och ungdomsförvaltningen ett arbete med att ta fram en ar-
betsstrategi för hur kommunens skolmatsalar inom både barn- och ungdomsnämndens, samt ut-
bildningsnämndens verksamheter, kan utvecklas så att de bidrar till en lugn och trygg måltidsstund, 
och är tillgängliga för alla barn och elever. Arbetsgruppen, bestående av skolchef, kostchef och lo-
kalstrateg, barn- och elevhälsan och strateg med kunskap kring barnkonventionen, är sammansatt 
utifrån att ge ett brett perspektiv kring vad som är viktigt att tänka på i måltidsmiljöerna. I kom-
mande arbete som fortsätter 2020 involveras även elever, skolans och kökets personal. 
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Organisera det globala elevrådet 

Under vårterminen 2019 startade det globala elevrådet, vars syfte är att stärka elevernas inflytande 
och ta tillvara deras synpunkter i olika aktuella frågor inom både utbildningsnämndens och barn-
och ungdomsnämndens ansvarsområden. Med globalt menas att det är ett gemensamt forum för 
inflytande för alla skolor inom Vallentuna kommun. Det globala elevrådet är ett komplement till 
skolornas eget arbete med elevdemokrati och elevers delaktighet i undervisningen. Tanken är att det 
globala elevrådet ska bestå av representanter för elever i årskurs 7-9 samt av elever på Vallentuna 
gymnasium och leds av skolchef för grundskolan. 

Under det första mötet i maj deltog elever i årskurs 7 från både kommunala och fristående skolor i 
kommunen och utvärderade de akademier de har deltagit i inom idrott-och kultursatsningen. Ele-
verna formulerade också vilka frågor som de önskade diskutera inom det globala elevrådet under 
läsåret 2019/2020. Eleverna fick besvara en digital enkät och på så sätt välja frågor, de utvalda frå-
gorna var psykisk hälsa, mobbning och hållbara skolor. Konkreta frågor och tankar från eleverna 
kring dessa ämnen har förts vidare till politiker och till skolchef för grundskolan. I det fortsatt arbe-
tet under vårterminen 2020 kommer dessa frågor att följas upp och möjligheter finns till fördjup-
ning. Exempelvis så kommer arbetet kring hållbara skolor att fördjupas med utgångspunkt i mål-
tidens betydelse för klimatet. Under 2020 kommer det globala elevrådet dessutom att kopplas tydli-
gare till det övergripande arbetet med implementering av barnkonventionen som blir svensk lag 1 
januari 2020. Arbetet med det globala elevrådet är en början på ett arbete som kan komma att ut-
vecklas till ungdomsråd för övriga kommunala frågor. 

  

Utreda möjligheten att alla elever i förskoleklass ska få simskola på skoltid 

Under läsåret 2019/2020 erbjuds elever i förskoleklass simskola vid sex tillfällen. Syftet med sims-
kolan är att ge eleverna vattenvana och förbereda för simundervisning inom ämnet idrott och hälsa. 
Satsningen som tidigare år finansierats av statsbidrag från socialstyrelsen har fortsatt under läsåret 
2019/2020 inom barn- och ungdomsnämndens ordinarie budget. Alla kommunala skolor samt 
Vittra Vallentuna och Vallentuna Montessori skola deltar i satsningen. De skolor som har genomfört 
simskolan under hösten har varit positiva och skolans lärare har sett att elevernas vattenvana har 
ökat. Ny utvärdering kommer att ske i maj 2020. Simskolan sker i samarbete med Sports Club och 
utbildade simlärare är ansvariga för simundervisningen. 

  

Livsmedelsförsörjning i kris 

Under 2019 påbörjades kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys i händelse av kris. I det 
arbetet har det framkommit att livsmedelsförsörjning är en viktig del för delar av kommunens verk-
samheter som mat till äldreboenden och barnomsorg samt skollunch. Avdelningen för kost miljö 
och folkhälsa har tillsammans med kommunledningens marknadschef startat upp planeringen av 
hur kommunen ska anordna och tänka kring livsmedelsförsörjningen för dels kommunorganisat-
ionen, samt det geografiska området Vallentuna kommun, vid höjd beredskap/krig. 

Verksamheterna inom både barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämndens ansvarsområ-
den behöver arbeta tillsammans kring planering för insatser vid höjd beredskap där livsmedelsför-
sörjning är ett av innehållet. Arbetet med att ta fram en heltäckande krisberedskapsplan för livsme-
delsförsörjning i kris är inte påbörjad. Uppdraget behöver tydliggöras och eventuell budget klargö-
ras inför ett sådant arbete där lärdomar av övning Havsörn tas hänsyn till. 

Nämndens mål: 
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas för-
skolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola aktivt bidra till 
en giftfri miljö och ett återvunnet samhälle samt bidra till att begränsa 
klimatpåverkan. 

 Målet är uppfyllt 

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet 
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Under året har olika aktiviteter påbörjats för att nå målet om att aktivt bidra till en giftfri miljö och 
ett återvunnet samhälle samt bidra till att begränsa klimatpåverkan. Flertalet initiativ och samar-
beten har startats upp med målsättning att både minska verksamheternas nuvarande klimatpåver-
kan och skapa förutsättningar för barn och elever att göra hållbara val i framtiden. Arbetet kring 
dessa aktiviteter går i enlighet med plan och bedömningen är därför att målet är uppfyllt. 

  

Implementering av kemikalieplan och kemikalierutin 

Vallentuna kommun har tagit fram en övergripande kemikalieplan som stödjer verksamheterna att 
arbeta enligt lagkrav. Barn- och ungdomsförvaltningen har förenklat kemikalierutinen och förtydli-
gat vad som gäller för köksverksamheten. Kemikalierutinen är publicerad på intranätet och varje 
verksamhet i kommunen ansvarar för att ta reda på och arbeta enligt de rutiner som gäller genom 
att antingen ta del av befintliga rutiner eller skapa egna anpassade efter sin verksamhet. 

Under hösten har kostenhetens miljöombud arbetat med att ta fram kemikalierutin- pärm till alla 
kök. Arbetet pågår och fortsätter 2020. 

  

Kemikaliesmart förskola 

Vallentuna kommun är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Miljöcertifieringen bidrar till att förskolan 
mer ingående ser över hur den kan begränsa miljöpåverkan, öka inköp av miljövänliga varor och 
minimera mängden osorterat avfall och farliga kemikalier. Arbetet är påbörjat i samtliga förskole-
områden. I norra området finns flera medvetna pedagoger som redan påbörjat rensning av plast och 
elektronik, har ett aktivt tänk kring miljön vid inköp av nytt material samt tar in naturmaterial i 
verksamheten. Flera avdelningar arbetar även med återvinning och sopsortering i sina projekt. Cen-
trala området har en ansvarig pedagog på varje förskola som leder arbetet mot en kemikaliesmart 
förskola. Ansvariga medarbetare träffas löpande och diskuterar miljöfrågor. I det östra området har 
förskolorna sett över sin innemiljö utifrån ett kemikaliesmart perspektiv, de har även pratat om att 
arbeta mer med naturmaterial som till exempel skogen erbjuder som kan användas till många olika 
aktiviteter och uppmuntra fantasi och nyfikenhet när materialet inte har ett färdigt användningsom-
råde. Att arbeta mot en mer kemikaliesmart förskola är en ständigt pågående process som måste 
hållas levande med ny kunskap och diskussioner på avdelningsmöten och personalmöten men också 
på chefsnivå för att skapa goda förutsättningar och för att sprida ett kemikaliesmart tänk både i och 
utanför förskolan. Arbetet kopplas ihop med läroplansmålet hållbar utveckling. Förskolan har under 
hösten genomfört två utbildningstillfällen/föreläsningar med detta tema. 

  

Svinn-initiativ 

Agenda 2030 har satt som mål att matsvinnet ska halverats till år 2030. Matsvinn är en stor bidra-
gande faktor till negativ klimatpåverkan och kostar samhället mycket pengar varje år och den of-
fentliga måltiden är viktig i arbetet med att nå miljömål och bidra till agenda 2030. 

I december 2019 startade ett samverkansarbete mellan avdelningschef kost, miljö och folkhälsa, 
kökschefer från Hjälmstaskolan, Gustav Vasa skolan, Vallentuna gymnasium, Rosendalsskolan 
södra och Karbyskolan samt lokalstrateg och avdelningschef för ekonomi och administration. Syftet 
är att organisera ett arbete med att minska matsvinnet i våra verksamheter, främst skolmatsalarna 
och ta fram arbetssättet för hur verksamheterna ska minska sitt matsvinn. Statistik på insamlad 
mängd matavfall för 2019 är utgångspunkt för arbetet. Därefter provar varje kök aktiviteter samt 
involverar skolans personal och elever för att på så sätt försöka minska matsvinnet. En definition på 
vad matsvinn och matavfall är tas fram av kostchef med förslag på aktiviteter att prova i verksam-
heterna.  Arbetet följs upp i februari/mars 2020. 

  

Sträva efter att 100 procent av den kyckling som köps in ska vara av svenskt ursprung. 

Under perioden januari till december 2019 har 82 procent av inköpt färsk kyckling och 78 procent 
av djupfrysta kycklingprodukter varit av svenskt ursprung. Det är en ökning i jämförelse med 
samma period 2018 då inköpen av svensk färsk kyckling stod för 76 procent och svenska djupfrysta 
kycklingprodukter stod för 46 procent. Anledningen till att målet 100 procent inte är nått kan vara 
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inköpsmönster, att produkter inte finns med ursprung svenskt, svårighet att hålla sin livsmedels-
budget eller att utbytesvaror från leverantören levererats med annat ursprung. 

  

Utvärdering av inköp nötkött med ursprung Vallentuna 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade hösten 2018 att uppmana förvaltningen att i största möjlig-
aste mån köpa in kött med ursprung från Vallentuna. Syftet var att kunna stötta de lokala lantbru-
karna som då befann sig i en krissituation på grund av sommarens torka. En utredning visade att 
det fanns möjlighet till inköp av lokalt kött inom de avtal som fanns, och även 2019 finns, med kom-
munen. Uppmaningen till förvaltningen resulterade i en inköpsorganisation mellan leverantören, 
bonden, slaktaren och styckaren som möjliggjorde att elva serveringar av nötfärs från djur som 
kommer från Vallentuna genomförts under 2019. 

I den utvärdering som gjorts har ett kortare resonemang kring foder och klimatpåverkan förts. Livs-
medel har stor klimatpåverkan men påverkar också andra hållbarhetsaspekter. Det finns en del mål-
konflikter vilket försvårar att hitta den enkla vägen för val vid inköp. Uppdraget från politiken och 
möjligheten att köpa in kött med ursprung Vallentuna har gjort att Vallentuna kommun uppmärk-
sammats positivt hos lantbrukare i kommunen och även vårdnadshavare och andra medborgare i 
kommunen. Beslutet och inköpsorganisationen har även uppmärksammats positivt av Länsstyrel-
sen och övriga kommuner i Stockholm Nordost. Inför 2020 förs diskussion med leverantören om 
möjlighet att köpa även tärnat och strimlat kött från Vallentunas kor. Servering av Vallentunafärsen 
fortsätter under 2020. 

  

Starta upp organisationen med miljöfrågor och utvecklingsgruppen för fritids. 

Vallentuna kommuns fritidshem har ett särskilt miljöuppdrag. Som en del i detta har barn- och ung-
domsförvaltningen satsat på att stödja verksamhetens pedagogiska arbete med lärande för hållbar 
utveckling. Fritidshemmens utvecklingsgrupp, kommunens miljöstrateg och avdelningen för kost, 
miljö och folkhälsa på barn- och ungdomsförvaltningen har under året tillsammans tagit fram olika 
miljöpaket för fritidshemmen som börjat användas under hösten 2019. Miljöpaketen knyter an både 
till läroplanen för grundskola, grundsärskola och fritidshem samt nationella och kommunens miljö- 
och klimatstrategi. Paketen innehåller en mängd uppdrag, experiment, lek och pyssel, studiebesök 
med mera och finns på intranätet. Alla fritidshem har under hösten fått var sin "miljökista" med en 
stor mängd material som inspiration i miljöarbetet. Både miljöpaket och miljökista har i hög grad 
hjälpt fritidspersonalen att få med mer miljöarbete i undervisningen vilket uppskattats både av dem 
själva och av eleverna. 

För att knyta ihop barn- och ungdomsnämndens satsning på fysisk aktivitet i skolan med miljöarbe-
tet, särskilt friluftsliv och utomhuspedagogik ansöker Vallentuna kommun om statsbidrag för att 
genomföra kompetensutveckling/utbildning i naturpedagogik för samtlig fritidshemspersonal. 

  

Ett samarbetsinitiativ kring rörelse och hälsosam mat 

September 2019 beslutade kommunfullmäktige om en måltidspolicy som ersätter den tidigare kost-
policyn i Vallentuna kommun. Den nya policyn har tre inriktningar; hälsosam, hållbar och pedago-
gisk måltid och har fokus på arbetet med måltiden som helhet och samarbetet mellan berörda par-
ter. Samarbete mellan barn- och ungdomsnämndens satsning på rörelse i skolan; LIKE, och kosten-
heten har under 2019 resulterat i ett gemensamt initiativ som bygger på hälsosamma måltider, rö-
relserikedom och kultur. Målet är hälsa och välbefinnande för alla våra elever. 

Som en del i att implementera måltidspolicyn i kommunens grundskolor har Vallentuna kommun 
startat samarbete med Generation Pep. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, med 
kronprinsessparet som initiativtagare, som arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha 
möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Samarbetet innebär möjligheten att ta del 
av konkreta tips och verktyg samt inspiration från andra verksamheter, organisationer och även pri-
vatpersoner. Generation Pep, i sin tur, sprider Vallentuna kommuns goda exempel till andra skolor 
och verksamheter. 

Samarbetet startades med en workshop tillsammans med Generation Pep och fyra skolor. Worksho-
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pens fokus var frågor om innebörden av att äta pedagogisk lunch, pedagogisk måltid som lärandesi-
tuation och hur pedagogerna kan förbereda eleverna inför måltiden genom att prata mer om vad 
som serveras, hur tallriksmodellen ser ut och var maten kommer ifrån. Workshopen har även resul-
terat i att den grönsaksskola som arrangerades på Lovisedalsskolan även har startats upp på Kårsta-
skolan och planeras att starta på Gustav Vasaskolan till våren 2020. I november 2019 arrangerades 
en konferens av Generation Pep på Karolinska institutet, där Vallentuna kommuns arbete med häl-
sosamma matvanor i skolan uppmärksammades. Det gemensamma arbetet fortsätter på respektive 
skola och nästa uppföljning planeras till februari/mars 2020. 

  

Inventering av källsorteringsmöjligheter  

Insamling av hushållens avfall är en lagstadgad uppgift för kommunen. Kommunen försöker få in-
vånarna att källsortera och hantera avfall rätt. Därför är det viktigt att våra egna kommunala verk-
samheter, och liknande funktioner i privat regi, också sorterar avfall på ett bra sätt. Samhällsbygg-
nadsförvaltningen har gett barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att inventera verksamheter-
nas möjligheter att källsortera. Under 2019 har en enkät med frågor kring hur källsortering och 
hantering av avfall fungerar skickats till kontaktpersoner för avfallsabonnemang, till kommunens 
miljöombud och till miljökontakterna på kommunens fritidshem. Syftet har varit att få information 
om hur avfallshanteringen fungerar för att sedan kunna jobba systematiskt och se till att få igång 
källsortering på så många ställen som möjligt. Arbetet fortsätter under 2020 med insamlandet av 
information, analys och planering av aktiviteter. Barn- och ungdomsförvaltningens avdelning för 
kost, miljö och folkhälsa arbetar tillsammans med kommunens miljöstrateg. 

  

Skafferiavtal för kommunens alla verksamheter 

Under 2019 har Vallentuna kommun provat ett skafferiavtal med Mathem. Avtalet utvärderades un-
der december månad med en enkät till användarna, för att ta reda på intresset för ett fortsatt avtal 
med denna typ av tjänst. Utvärderingen visar alla förutom en användare upplever att skafferiavtalet 
gett en förenklad arbetssituation, både utifrån tidsbesparande och arbetsmiljömässigt perspektiv. 
Avdelning kost miljö och folkhälsa och upphandlingskontoret startar därför i början av 2020 en 
upphandling av tjänsten. 

Bästa kommunen att bo och leva i 

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

 Målet är uppfyllt 

Verksamhet av hög kvalitet innebär för barn- och ungdomsnämnden att den undervisning som er-
bjuds i förskolor, grundskolor, fritidshem och grundsärskola ska hålla en hög kvalitet med ett stort 
fokus på utveckling. En undervisning av hög kvalitet innebär en undervisning som hjälper så många 
elever som möjligt att nå så höga resultat som är möjligt utifrån förmåga och att få rätt stöd att nå 
detta i en trygg miljö. Barn- och ungdomsnämnden har under året följt upp de resultat som finns för 
förskolor och skolor inom nämndens verksamhetsområde, genomfört utvecklingsinsatser, identifie-
rat avvikande resultat och följt upp dessa tillsammans med insatta åtgärder mer frekvent för att ut-
veckla undervisningen för barn och elever. Samlade måluppfyllelsen och meritvärdet för elever som 
avslutar grundskolan i kommunens fristående och kommunala grundskolor, ökar över tid vilket in-
dikerar en undervisning som ger elever förutsättning till lärande och utveckling och bidrar till kom-
munens mål att bedriva verksamhet av hög kvalitet. 
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Nämndens mål: 
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas för-
skolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola se till att dessa 
verksamheter bedrivs med hög kvalitet och med ett tydligt fokus på ut-
veckling. 

 Målet är uppfyllt 

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet 

Under året har förvaltningen påbörjat olika aktiviteter för att nå målet om att Vallentunas förskolor, 
grundskolor och fritidshem samt grundsärskola bedrivs med hög kvalitet och med ett tydligt fokus 
på utveckling. Utvecklingsområden inom likvärdighet för förskola och grundskola, fritidshemmets 
verksamhet samt närvaro och resultat i grundskolan har identifierats och insatser har planerats och 
initierats under året. Arbetet med att identifiera problemområden och sätta in rätt insatser så att 
försämrade resultat motverkas, åtgärdas och förebyggs framåt är en del av kvalitetsarbetet och visar 
på om verksamheten bedrivs med hög kvalitet. 

Vallentunas grundskolors måluppfyllelse och genomsnittliga meritvärde för årskurs 9 var för läsåret 
2018-2019 liknande föregående läsår. Resultatet var högre än åren 2015-2017 men något lägre än 
2017-2018. Fristående grundskolor uppnådde högre måluppfyllelse och meritvärde än de kommu-
nala skolorna. Det modellberäknade värdet i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada vad gäller 
måluppfyllelse visade på positiv avvikelse för de kommunala skolorna medan meritvärdet hade en 
negativ avvikelse. I Kolada jämförs den faktiska måluppfyllelsen med den förväntade måluppfyllel-
sen utifrån socioekonomiska förhållanden. Den positiva avvikelsen vad gäller måluppfyllelse bety-
der att de kommunala skolorna presterar bättre än förväntat utifrån de socioekonomiska förutsätt-
ningarna medan det genomsnittliga meritvärdet är något lägre än förväntat. 

Arbetet med aktiviteter för att öka närvaro, resultat och likvärdighet är långsiktigt och löper över 
längre period men går i enlighet med plan och bedömningen är därför att förväntad effekt för peri-
oden är uppnådd. 

  

Systematiskt kvalitetsarbete, pedagogisk uppföljning och analys i förskolan 

Under våren 2019 har förskolans ledningsgrupp arbetat med att utveckla metoder för hur man följer 
upp det systematiska kvalitetsarbetet på en övergripande nivå. Detta har bidragit till en gemensam 
bild och grund att stå på i det systematiska kvalitetsarbetet för förskolan. På områdesnivå gjordes i 
juni en uppföljning av förskoleåret kopplat till läroplansmålen. Pedagogerna fick analysera och re-
flektera över den undervisning som genomförts, vilka resultat de observerat och vilka lärdomar som 
kunde tas med till nästkommande förskoleår. 

Under hösten 2019 implementerades BRUK (Skolverkets självskattningssystem) som stöd i det sys-
tematiska kvalitetsarbetet. Kartläggning i BRUK kommer att genomföras några gånger per termin 
för att följa upp kvalitet i förskolans verksamhet i relation till de nationella målen i läroplanen för 
förskolan. Under 2019 har kartläggning och uppföljning fokuserat på området "Normer, värden och 
inflytande" under 2020 kommer skattning genomföras inom "Kunskap, utveckling och lärande". 
Skattningarna kommer fortsättningsvis ligga till grund och bidra till resultat för uppföljningar och 
analys av pågående utvecklingsarbete. 

Rektorer för förskolan har under hösten fortsatt arbetet med att skapa en tydlig struktur i verksam-
heterna där organisationens mål, läroprocesser, resultat och analys beskrivs och synliggör utbild-
ningens process. Alla pedagoger ska vara involverade i det systematiska kvalitetsarbetet där förskol-
lärarna har ett extra ansvar att arbetet blir gjort och att driva utbildningen framåt utifrån det som 
framkommit i kvalitetsarbetet. Arbetssättet är implementerat och fortsätter löpande under 2020. 

  

Kompetensutveckling - fördjupning i nya läroplanen 

Förskolans läroplan har reviderats och den nya versionen började gälla från 1 juli 2019. Implemen-
teringen av den reviderade läroplanen har därför varit ett prioriterat område under 2019. Det har 
kartlagts ett behov av att stärka förskollärare i sitt uppdrag att arbeta utifrån förskolans läroplan i 
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verksamheten för att öka kvaliteten. På förskollärarträffarna i respektive område har pedagogerna 
arbetat med boken "Undervisning i förskolan - att skapa lärande undervisningsmiljöer" av Ann S. 
Pihlgren, fil. Dr i pedagogik. Alla pedagogerna har under våren fördjupat sig i nya läroplanen på 
möten samt under planeringsdagar. Föreläsningar och arbete utifrån litteratur om förskolans 
undervisning och förändrade uppdrag har legat till grund för kompetensutvecklingen. 

Genomförda föreläsningar och prioriterad tid för fokus på undervisningsuppdraget har bidragit till 
att många pedagoger känner sig tryggare med den reviderade läroplanen. Det stärkta uppdraget i 
läroplanen har även bidragit till en ökad yrkesstolthet hos förskollärarna. Arbetet med att förstå och 
sätta sig in i läroplanen kommer att fortgå under 2020 så att de nationella målen fortsättningsvis 
ligger till grund för planeringar, utvärderingar och analyser av verksamheten. 

  

Ta fram handlingsplaner kopplade till förskolans IT-plan 

Barn- och ungdomsnämnden tog i mars 2019 fram en IT-plan för förskolan. Under våren har kart-
läggningar av verksamheternas nuläge genomförts genom att rektorerna för förskolan skattat sina 
verksamheter i "LIKA, IT-tempen för skola och förskola" som är ett skattningsverktyg från Sveriges 
Kommuner och Landsting. Skattningen ligger till grund för en handlingsplan för respektive enhet 
som påbörjades under hösten 2019. Utifrån planerna arbetar förskolan med att stärka medarbetar-
nas IT-kunskap. Kompetens och användande av IT skiljer sig mellan de olika förskoleområdena och 
det finns ett behov av att utveckla den grundläggande kunskap som krävs för att klara av att genom-
föra de uppgifter som ingår i uppdraget hos alla pedagoger, både utifrån läroplansuppdraget där di-
gital kompetens lyfts men även dagligt digitalt kommunikations och dokumentationsarbete. Barn- 
och utbildningsförvaltningen strävar efter att varje förskola under 2020 ska ha en IT-ansvarig. 

  

Musikklasserna på Hjälmstaskolan och Karlbergsskolan 

Förvaltningen har haft en ambition att tillsammans med de kommunala grundskolorna arbeta för 
att öka möjligheten för eleverna att söka till olika profilinriktningar när de väljer skola. 
Hjälmstaskolan har tillsammans med Karlbergsskolan arbetat för att utveckla en tydlig musikprofil 
genom att erbjuda en musikprofil och musikklasser. Musikklasserna arbetar i enlighet med kurspla-
nen i musik, men erbjuder en möjlighet till fördjupning och utveckling inom varje ämnesområde. 
Målsättningen är att varje elev ska utvecklas utifrån sin egen förmåga både i klassrummet och vid 
framträdanden inför publik. Eleverna i årskurs 4–6 går på Karlbergsskolan och eleverna i årskurs 
7–9 går på Hjälmstaskolan. 

Skolan erbjuder fördjupande kurser inom följande områden: 

• Körsång 
• Ensemblespel 
• Musikproduktion 
• Musikteori 
• Rytmik 
• Musikkommunikation, årskurs 7–9 

  

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser, inriktning förskoleklass 

Barn- och ungdomsförvaltningen har 2019 genomfört en satsning på kartläggningsmaterialen 
"Hitta språket" och "Hitta matematiken" som ingår i den kommungemensamma resultatuppfölj-
ningsplanen från och med hösten 2019 i förskoleklass. Syftet är att tidigt synliggöra de elever som är 
i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar i skolan. Implementering av 
materialet har genomförts för att verksamheten ska väl förberedd inför införandet av kartläggnings-
materialen och regelbundna, månatliga uppföljningsträffar för lärare och förskollärare i förskole-
klass har under hösten arrangerats för att vidareutveckla arbetet med kartläggningsmaterialen efter 
implementeringen. Träffarna, där även speciallärare och specialpedagoger har deltagit, har varit 
välbesökta och uppskattade och har utöver att underlätta arbetet med kartläggningsmaterialen även 
har inneburit en möjlighet till kollegialt erfarenhetsutbyte. 

I samband med ett av tillfällena bjöds barn- och elevhälsans specialpedagog för förskolan in till 
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gruppen för att informera om aktuella nyheter på språkområdet i förskolan, samt för att ta del av 
förskoleklassernas erfarenheter i samband med kartläggningsmaterialen. Arbetet som genomförts 
har även bidragit till barn- och utbildningsförvaltningens strävan att underlätta samarbetet mellan 
förskola och grundskola. 

Ytterligare uppföljningsträffar för lärare och förskollärare i förskoleklass samt berörda speciallärare 
och specialpedagoger är inplanerade under våren 2020. 

  

Utveckling av fritidshemmet 

Arbete kring fritidshemmens utvecklingsarbete med både kort- och långsiktiga mål med fokus på 
utbildning och kompetensförsörjning hos medarbetare och skolledare har fortsatt under 2019. Den 
kartläggning av utbildningsnivån på medarbetare i kommunens fritidshem som barn- och ung-
domsförvaltningen genomförde våren 2019 visade att endast 12 av dessa hade högskoleutbildning. 
Drygt 30 medarbetare hade barnskötarutbildning och resterande cirka 90 stycken saknade pedago-
gisk utbildning helt. Ett arbete kring fritidshemmens utveckling med kort- och långsiktiga mål med 
fokus på utbildning och kompetensförsörjning hos medarbetare och skolledare startades därför 
inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter. 

Utbildningsinsats kring att leda fritidshemmets verksamhet riktad till rektorer, biträdande rektorer 
och fritidsansvariga som genomfördes under läsår 2018-2019 avslutades med den tionde och sista 
träffen i slutet av maj där deltagarna på nytt fick möta Ann S Pihlgren, fil. Dr i pedagogik, i en före-
läsning. Utbildningen har lett till skolledares ökade kunskaper kring fritidsverksamheten i stort och 
särskilt kring fritidshemmets undervisningsuppdrag utifrån den nya del 4 i Läroplan för grundsko-
lan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Med de ökade kunskaperna kan skolledare organi-
sera fritidsverksamheten så att fritidspersonalen kan planera för att följa gällande styrdokument. 
Utvärdering av utbildningsinsatsen visade att skolledarnas kompetens att leda fritidshemmet ökat 
men att förutsättningarna för att direkt praktisera de nya kunskaperna var svårare då det kräver viss 
omorganisation och ny schemaläggning vilket är svårt att genomföra under pågående läsår. Det 
krävs också fler högskoleutbildad fritidspersonal för att förverkliga de mål som nu styr fritidshem-
mets verksamhet, vilket är ett pågående långsiktigt arbete. Ytterligare förutsättning för utveckling är 
att fritidspersonalen ges utökad planeringstid vilket blir både en organisations- och kostnadsfråga 
att arbeta vidare med. Fortlöpande utvärderingar av samtliga utbildningsinsatser kommer genomfö-
ras så att kommande utbildningarna får rätt förutsättningar och rätt insatser görs. 

I januari 2019 påbörjade fyra av kommunens barnskötare en utbildning till fritidshemslärare på Sö-
dertörns högskola. Studierna sker under arbetstid parallellt med arbete på ordinarie arbetsplats vid 
respektive fritidshem där en heldag per vecka är vikt för deras studier. Eventuellt vikariebehov un-
der studiedagen bekostas av förvaltningen. Erbjudandet om studier på arbetstid kvarstår för nästa 
intagning till januari 2020 och där inväntas nu antagningsbesked för ytterligare några sökanden. 
Studierna löper över sex terminer och målet är att på sikt öka antalet högskoleutbildade lärare på 
fritidshemmen vilket i sin tur kommer öka möjligheterna till en adekvat undervisning och ökad 
måluppfyllelse. För de barnskötare som önskat studera vidare till fritidshemslärare men saknat ett 
eller ett par ämnen för att vara behörig har förvaltningen informerat och uppmanat till att via vux-
enutbildning läsa in behörigheten för att kunna söka till nästa utbildningsstart i januari 2020. Detta 
har hörsammats av en handfull medarbetare som nu inväntar antagningsbesked. De fyra barnskö-
tarna som studerar till lärare i fritidshem har genomfört sitt första studieår vilket har fungerat bra 
då de fått rätt förutsättningar. Orsaken till att det endast är fyra barnskötare som studerar beror på 
ett högt söktryck till utbildningen varpå antagningskraven inte gick att frångå. Förvaltningen har 
informerat övriga intresserade vilka förutsättningar som krävs och informerat om hur de kan skaffa 
sig dem. Detta är en långsiktig satsning som kommer bidra till ökad måluppfyllelse. 

I samarbete med Hermods har barn- och ungdomsförvaltningen organiserat för att outbildad fri-
tidspersonal med tillsvidareanställning i Vallentuna under läsår 2019-2020 läser en barnskötarut-
bildning på arbetstid. Utbildningen är digital och på distans vilket indirekt leder till att fritidsperso-
nalens digitala kunskaper också ökar. Utbildningen bekostas av Övergångsfonden och 37 medarbe-
tare deltar i den pågående barnskötarutbildningen. Utbildningen har planerats gemensamt av för-
valtning och Hermods och varvas med webbaserade föreläsningar och inplanerad läsningstid med 
tillhörande uppgifter som är inlagda för hela läsåret. Genom denna satsning höjs lägstanivån på fri-
tidspersonalens utbildning vilket bidrar till en fritidsverksamhet där alla medarbetare har förmåga 
att följa läroplanen för fritidshemmet. 
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Förvaltningen har även organiserat för att kommunens barnskötare, fritidspedagoger och fritids-
hemslärare under en förmiddag i månaden under läsår 2019-2020 tar del av Skolverkets webutbild-
ning kring arbetet inom fritidsverksamheten. Utbildningen som är del ett av två är utarbetad i sam-
arbete mellan Skolverket och Ann S Pihlgren. 56 medarbetare deltar indelade i fyra grupper som 
leds av deltagare från skolledarnas utbildning. Fortbildningen har ett fokus på fritidshemmets nya 
kapitel 4 i läroplanen och syftar till att stärka fritidspersonalens kunskaper och ge eleverna den fri-
tidsverksamhet som styrdokumenten anger. Fortbildningen är i linje med fritidshemmens mål. Ut-
värdering av satsningen visar att användandet av digitala verktyg behöver ses över. 

Från och med 1 juli 2019 anger skollagen att endast legitimerade lärare får ansvara för att planera 
undervisningen på fritidshemmet. Utifrån dessa höjda krav är de satsningar som görs inom barn- 
och ungdomsnämnden gällande kompetensförsörjning nödvändig och möjliggör att kommunen på 
sikt kommer att kunna uppfylla de krav som nu ställs. Från januari 2020 kommer Vallentuna kom-
mun ha 18 medarbetare i kommunens fritidshem med högskoleutbildning och legitimation, dessa 
medarbetare kommer under våren 2020 att delta i Vallentuna kommuns interna utbildning "Ledar-
skap utan chefskap" (LUC), som skräddarsys för att passa just lärare i fritidshem som ska ansvara 
för planeringen och leda kollegorna på fritids. Inför läsår 2019-2020 genomförde HR-konsult till-
sammans med ledaren för fritidsutveckling en rekryteringskampanj gemensamt för alla kommunala 
fritidshem för att öka möjligheten att nyrekrytera legitimerade lärare i fritidshem. 

Båda stora utbildningssatsningar via Hermods och Skolverket har genomförts på fritidspersonalens 
planeringstid under olika fredagsförmiddagar vilket fått följden att planeringstiden inte har blivit 
tillräcklig och då oftast med bara halva kollegiet på plats eftersom andra halvan varit på utbildning. 
Därför kommer "Plan för fortbildning inom fritidsverksamheten i Vallentuna kommun" att ses över 
och eventuellt revideras inför läsåret 2020/2021. Istället för att de båda grupperna fortsätter till 
nästa utbildningssteg så kanske endast de som nu läser barnskötarutbildningen genomför Skolver-
kets första webutbildning. På så sätt kan de båda grupperna läsåret därpå delta i samma utbildning 
och då möjliggörs mer planeringstid. 

 

Ledaren för fritids utvecklingsgrupp/försterektor ingår i nationellt nätverk för fritidshem och deltog 
under november månad i en tvådagars konferens med temat "Utvärdering - hur vet vi att vi har en 
bra fritidsverksamhet?" vilket gav upphov till flera frågeställningar och till kommande utvecklings-
område för fritids. De erfarenheterna ska förankras med skolchef och övriga rektorer för fortsatt ut-
vecklingsarbete under 2020. 

  

Utveckla och implementera rutiner kring studiehandledning på modersmålet 

Under läsåret 2018-2019 hjälpte mottagningsgruppen cirka 40 elever i årskurs 3-9. Vissa elever fick 
stöd i ett par månader medan andra fick stöd hela läsåret. Målet är att kunna garantera ett stöd på 
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ungefär sex månader. Studiehandledarna gav under samma period stöd till cirka 100 elever från års-
kurs 1-9. Stödet ges i så länge eleven har ett behov. Då antalet nyanlända fortsätter stadigt ökar ser 
enheten ett behov av att optimera strukturen för stödet så att eleven snabbare når självständighet. 
Under 2019 har mottagningsgruppen, som jobbar med det som kallas "nybörjarsvenska", tagit fram 
nya rutiner och checklistor till skolornas inskrivningssamtal som nu finns tillgängliga för alla verk-
samheter på kommunens intranät 

För att alla nyanlända elever ska få en ändamålsenlig studiehandledning på modersmålet som en 
stödinsats bland andra behöver denna utvecklas och en ny hantering sedan implementeras. Det 
finns ett behov av att förtydliga hur stödet studiehandledning kan användas på bästa sätt ute på sko-
lorna. Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar med att ta fram ett förslag för en ny organisation 
kring studiehandledning som beräknas vara klart i början av 2020. 

 
 

Ta fram kommungemensamma rutiner och förhållningssätt för övergångar i kommunala skol-
verksamheter i förskola, grundskola och gymnasiet 

Under en elevs hela skolgång från förskoleklass till gymnasiet ryms flera övergångar mellan stadier 
och mellan skolor. Att börja i en ny skola eller att byta stadie kan innebära en stor förändring för 
många elever och det finns också en risk att relevant information går förlorad i och med bytet. För 
elevens del är det är viktigt att det finns en kontinuitet och en progression i lärandet. För att åstad-
komma detta ska det finnas tydliga rutiner för övergångar mellan skolor och mellan stadier. Den 
mottagande skolan och dess lärare behöver känna till elevens kunskapsnivå och behov, information 
som ska användas för att anpassa undervisningen till den enskilde eleven. 

Nya rutiner för övergångar mellan stadier och skolformer är framtagna och gäller från och med läså-
ret 2019-2020. Syftet med rutinerna är att alla eleverna ska ha en kontinuitet och progression i sitt 
lärande. Rutinerna syftar till ett likvärdigt arbetssätt för alla kommunala grundskolor när det gäller 
övergångar. För de fristående grundskolorna är rutinerna en rekommendation. En förändring av 
Skollagen trädde i kraft 2019-07-01 (Skollagen Kap. 3§12 j), i ändringen betonas att ansvaret för in-
formationen ligger på den avlämnande skolan. Denna ska lämna relevant information till den mot-
tagande skolan. Dokumentationen ska innehålla information om elevens kunskapsnivå och vilket 
behov eleven har för sin kunskapsutveckling. Rutinerna följer det stödmaterial som Skolverket nyli-
gen har utarbetat. 

  

Ta fram ett gemensamt arbetssätt för att lyfta fram barnperspektivet. 

Barn- och ungdomsförvaltningen har under 2019 arbetat med att sätta sig in i barnkonventionens 
olika barnperspektiv och reda ut den mer exakta innebörden av olika snarlika begrepp som före-
kommer i sammanhanget i och med att barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020. Att arbeta 
rättighetsbaserat finns redan förankrat i både skollagen (2010:800) och läroplanerna (Gy11 och 
GySär13) (Lpfö18), (Lgr11 och Lsär11) och innebär i sig inte att ett nytt perspektiv tillkommit i barn- 
och ungdomsförvaltningens arbete. Det är redan ett av förskolans och skolans huvuduppdrag. För-
valtningen har hittills främst arbetat med omvärldsbevakning och med att sätta sig in i barnkon-
ventionens olika barnperspektiv och de olika begrepp som i övrigt förekommer i sammanhanget 
såsom barns delaktighet, barnrättsperspektiv, barnkonsekvensanalys, barnbokslut, barnrättsstrateg, 
lokal barnombudsman för att nämna några. Definitionen barn enligt barnkonventionen omfattar 
varje människa under 18 år. 

I början av december 2019 sammanställde och publicerade barn- och ungdomsförvaltningen en in-
formationssida om ”barnets rättigheter och barnkonventionen på BUF” på intranätet. Sidan inne-
håller stödmaterial för att inkorporera barnkonventionen i det dagliga arbetet inom barn- och ung-
domsförvaltningens verksamheter. Bland stödmaterialet finns, förutom länkar till barnkonvention-
ens artiklar, en checklista som kan användas för att säkerställa att barns delaktighet och perspektiv 
finns med i arbetsprocesser och beslut som rör barn antingen direkt eller indirekt, en metod för att 
lyssna på och beakta barns perspektiv, länkar till lektionsmaterial om barnkonventionen för peda-
goger, de olika stegen i en barnkonsekvensanalys samt en grundutbildning i barnkonventionen i 
form av en film. Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att utveckla och uppdatera sidan alltef-
tersom. 

Som en del i omvärldsbevakningen besökte en arbetsgrupp på förvaltningen Simrishamns kommun 
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under hösten i syfte att ta del av Simrishamns kommuns långa erfarenhet av arbete med barns rät-
tigheter och kommunens framgångsrika implementering av barnkonventionen i sina verksamheter. 
Barn- och ungdomsförvaltningen startar under våren 2020 ett nytt projekt som berör barn under 18 
år och kommer bli ett pilotprojekt vad gäller tillämpningen av barnkonventionen. Avsikten med pi-
lotprojektet är att kunna ta fram ett arbetssätt för att omsätta barnkonventionen i handling, och 
därmed kunna säkerställa att ett barnrättsperspektiv finns med i arbets- och beslutsprocessen. Ar-
betssättet ska sedan kunna användas i andra projekt. 

I samverkan med barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter, kommer arbetsgruppen att ta 
fram förslag på utbildningsinsatser riktade till såväl medarbetare som barn och elever. I övrigt forts-
ätter arbetsgruppen sitt implementeringsarbete enligt plan och kommer att fortsätta verka för att 
utveckla samverkan med andra förvaltningar och andra aktörer kring barnrättsarbetet. I det fort-
satta arbetet ingår även att ta fram en handlingsplan för att främja och utveckla barnrättsarbetet 
inom barn- och ungdomsförvaltningen, som beräknas vara klar senast i juni 2020. 

  

Implementera DF respons, system för digitalisering av administrativa processer 

Systemet DF Respons finns nu implementerat på alla kommunala förskolor och skolor som använ-
der systemet för att hantera eventuella kränkningar. Karbyskolan har under hösten även testat 
funktionerna åtgärdsprogram, anmälan och utredning av särskilt stöd, rektorsbeslut, elevanteck-
ningar samt elevhälsoteamsmöten. Dessa processer kommer under 2020 att implementeras i övriga 
kommunala skolor samt förskolor. Implementeringen av DF Respons kommer innebära att flertalet 
av verksamheternas processer kring elevhälsoarbete blir digitaliserade. 

  

Samverkan för bästa skola 
Under 2019 har arbetet med Samverkan för bästa skola löpt på enligt Skolverkets planering. Samt-
liga deltagande enheter och huvudmannagruppen har arbetat med att ta fram en nulägesanalys uti-
från en fastlagd process. Den analysen har sedan legat till grund för en åtgärdsplan. I samverkan 
med Uppsala universitet har ett förslag på åtgärder i form av främst handledning tagits fram. Det 
gäller dock enbart enheterna då bytet av utbildningschef samt kommunalplanen för 2020-2022 in-
neburit förändrade förutsättningar för organisationen. De insatser som planerats har i augusti 2019 
formellt beslutats genom en överenskommelse mellan Skolverket och Vallentuna Kommun och 
handledningsinsatser med förskole- och skolenheter har påbörjats under hösten 2019. 

  

Samverkan mellan barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen gällande orosanmäl-
ningar  

Barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen fick under våren 2019 i uppdrag av kom-
mundirektören att se över rutiner kring orosanmälningar samt öka medgivande, vilket betyder att 
vårdnadshavare godkänner skola och socialtjänsten att ha dialog kring barn eller elev. 

Utifrån detta uppdrag har det tydliggjorts rutiner kring orosanmälningar för att öka likvärdigheten 
och göra processen effektiv och rättssäker. Det har även skapats ett utökat nätverk där kuratorer 
från verksamheter inom både barn- och ungdomsnämndens samt utbildningsnämndens ansvars-
områden, samordnare från myndighetsavdelningen och öppenvården på socialförvaltningen, mot-
tagningssekreterare på socialförvaltningen och övriga nyckelfunktioner inom barn- och ungdoms-
förvaltningen ingår. 

Genomfört arbete under 2019 har resulterat i tydliga rutiner kring orosanmälningar och personal 
från både barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen upplever att man tillsammans 
arbetar för medgivande när det är relevant. För att skapa likvärdighet har kuratorer inom grundsko-
lan i samarbete med socialtjänsten tagit fram gemensamt formulär vid orosanmälan. Skolchef och 
rektorer för förskolan har under hösten fått information om processen kring orosanmälan av social-
tjänsten. Förskolans samverkan med socialtjänsten kommer fortsatt planeras tillsammans med 
skolchef och rektorsgrupp utifrån de behov som identifieras. Samtliga verksamheter inom barn- och 
ungdomsförvaltningen har fått ökad information om socialtjänstens mottagningsgrupp som finns 
som råd och stöd i verksamheternas arbete. 

Under hösten 2019 har utökat nätverk arbetat kring samverkan för ökad närvaro för elever i skolan. 
Arbetet har identifierat ett behov av att utveckla rutiner kring arbetet med skolfrånvaro inom barn- 
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och ungdomsförvaltningen och använda de gemensamma resurser som finns i kommunen på ett 
bättre sätt. Kuratorsnätverket har i samarbete med socialtjänstens öppenvård påbörjat arbetet med 
att skapa en tydligare rutin kring hur skola och öppenvård samarbetar inom närvaroprogrammet för 
att uppnå god effekt och socialtjänstens öppenvård har under hösten deltagit i skolors föräldramö-
ten och presenterat sitt närvaroprogram. 

Utökat nätverk kommer till vårterminen 2020 utökas med representation från skolledning från 
grundskolan och gymnasieskolan, enhetschef Ung fritid, fältassistenter samt enhetschef integration 
och SYV i syfte ytterligare öka samverkan och tillsammans arbeta för barn och elever i Vallentuna 
kommun. Nätverket upplevs ha bidragit till en struktur för samverkan och har ökat dialogen mellan 
olika personalgrupper vilket leder till samarbete kring kommunens barn och elever. 

  

Införandet av digital hälsoenkät 

I samband med att skolhälsovården genomför hälsosamtal med elever i grundskolan svarar eleverna 
på en enkät om livsstilsfrågor som berör den fysiska, psykiska och sociala hälsan för individen. Syf-
tet med hälsoenkäten oavsett form är att ge ett bra underlag för hälsosamtalet med varje enskild 
elev. Elektronisk enkät till journalsystemet är upphandlad och implementeras under hösten 2019. I 
samband med att en elektronisk enkät införs kommer resultaten även kunna bearbetas på en aggre-
gerad nivå och berätta mer om elevers fysiska och psykiska hälsa på ett mer övergripande plan. Det 
är information som efterfrågats av rektorer och kommunledning. Förhoppningen är att utfallet ska 
kunna användas så att mer riktade insatser kan genomföras för att förbättra elevers hälsa och må-
ende. Systemet beräknas vara infört till fullo läsåret 2020-2021. 

Fler och växande Vallentunaföretag 

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

 Målet är uppfyllt 

Barn- och ungdomsnämnden har under 2019 fortsatt driva kultur- och idrottssatsningen, i samar-
bete med kultur- och fritidsförvaltningen. Syftet med satsningen är att ge elever i skolkommunen 
ökade kontaktytor med fler aktiviteter inom områden de annars inte hade mött eller fått erfarenhet 
av. Kultur- och idrottssatsningen har under året växt och fler elever i kommunen ges under 2019 
möjlighet till utökad kontakt med kultur- och idrottsutbudet i kommunen på skoltid. Barn- och ung-
domsnämnden har även fortsatt utvecklingsarbetet och samarbetet mellan förskoleverksamheten 
och Malmö universitet med syfte att utveckla undervisningen i förskolan. Barn- och ungdomsnämn-
den bidrar genom lokala samarbeten och samverkan med lärosäten till det kommungemensamma 
målet att skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. 

  

Nämndens mål: 
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas för-
skolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola kontinuerligt 
utveckla samarbetet med företag, organisationer och föreningar samt 
institutioner inom högre utbildning. 

 Målet är uppfyllt 

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet 

Under året har aktiviteter påbörjats för att nå målet om att tillsammans med Vallentunas förskolor, 
grundskolor och fritidshem samt grundsärskola utveckla samarbetet med företag, organisationer 
och föreningar samt institutioner inom högre utbildning. Kultur och idrottssatsningen har utökats 
till att omfatta förskoleklass till årskurs 5 samt årskurs 7-8 så att fler elever i kommunen får ta del 
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av och prova på aktiviteter inom kommunen. Arbetet med dessa aktiviteter går i enlighet med plan 
och bedömningen är därför att målet är uppfyllt. 

  

Flerstämmig undervisning i förskolan 

FoU programmet ”Flerstämmig undervisning i förskolan” (Fundif) pågår under 3,5 år och genom-
förs i samverkan mellan fristående institutet för Innovation, Forskning och utveckling i skola och 
förskola, kommuner och Malmö universitet. Syftet med FoU-programmet är att på alla nivåer ut-
veckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Målet 
med projektet är att "hela organisationen arbetar med frågor kring vad som karaktäriserar undervis-
ning i förskolan, ökar sin medvetenhet om det (ämnes) didaktiska innehållet och dess upplägg i 
denna skolform”. I programmet deltar drygt 300 förskollärare, rektorer och verksamhetschefer från 
åtta olika kommuner. Från Vallentuna deltar 13 förskollärare, fyra rektorer samt skolchef för försko-
lan. Utvärdering visar genom olika indikatorer att det skett en kunskapsutveckling hos de pedagoger 
som deltar i programmet och att verksamheten planeras ur ett annat perspektiv än tidigare med 
undervisning och målstyrda processer i fokus. Deltagande förskollärare, processledare och rektorer 
för förskolan har under 2019 arbetat med hur spridning och fördjupning ska spridas inom förskole-
enheterna till all personal. 

  

Utveckla prao 

Förvaltningen har tecknat avtal med Learn-IT Umeå för att använda ett administrativt webbaserat 
verktyg. Här kommer eleverna och arbetsplatserna att få en gemensam plattform för allt som rör 
prao. Under våren användes inte det administrativa verktyget fullt ut till förmån för arbetet med 
sommarjobben. 

Utvärdering av användningen av verktyget för prao våren 2019 har genomförts under året och pla-
nen är att använda verktyget fullt ut våren 2020. I samarbete med leverantören utvecklas tjänsten 
utifrån sommarjobbsadministrationens behov till nästa sommar 2020. 

  

Projektet Satsning på idrott och kultur i Vallentunas skolor 

Sedan läsåret 2018/2019 har barn- och ungdomsnämnden genomfört en satsning på idrott-och kul-
tur inom Vallentunas grundskolor. Syftet är att ge alla elever möjlighet till mer rörelse, idrott och 
kultur inom den ordinarie skoldagen och målet är att skapa likvärdighet mellan skolor och elever. 
För att genomföra de olika aktiviteterna för eleverna finns ett etablerat samarbete mellan Vallentu-
nas grundskolor, både fristående och kommunala, idrottsföreningar, kulturskolan och biblioteket. 
Satsningen baseras på och följer aktuell forskning inom området samt pågående arbete internation-
ellt och i andra kommuner. Under läsåret 2019/2020 deltar mer än 2400 elever i satsningen. 

För de yngre eleverna heter satsningen, Lek, Idrott, Kultur (ger) Energi (LIKE). Modellen är att ele-
verna varje vecka i 45 minuter får prova på olika idrotter, dans och kulturaktiviteter för att öka rö-
relseglädjen och lusten att lära. Tanken är även att eleverna ska stimuleras till att fortsätta på sin 
fritid och hitta sitt eget intresse. Elever och personal har varit positiva till satsningen i de utvärde-
ringar som har skett. LIKE har därför utökats och når 2019-2020 alla elever i årskurs 2 och 3. Per-
sonal inom skolornas fritidsverksamhet arbetat med att möjliggöra satsningen lokalt på skolorna 
och de har deltagit i olika utbildningsdagar för att öka kompetensen kring barns rörelsebehov. 

Elever i årskurs 7 och 8 deltar i det som kallas ”Akademier” som en del av ämnet elevens val. Ele-
verna kan välja mellan 15 olika aktiviteter, exempelvis dans, ishockey, träning med Korpen, tennis, 
basket, simning, handboll, musik, schack eller teater. Varje tillfälle är 80 minuter och alla delta-
gande skolor har en gemensam schemalagd tid varje vecka. Eleverna åker till Akademierna från sin 
egen skola och träffar elever från andra skolor som har valt samma aktivitet. Under läsåret 2019-
2020 deltar elever i årskurs 7 i Akademier under höstterminen och årskurs 8 under vårterminen. 
Akademierna liksom LIKE leds av ledare från de olika idrottsföreningarna, dessa är anställda 
centralt av barn-och ungdomsförvaltningen. Dessutom finns Akademier som leds av lärare från kul-
turskolan, en grundskola i kommunen och bibliotekarier. 

Inom idrott- och kultursatsningen sker även simskola för eleverna i förskoleklass samt ett dans och 
rörelseprojekt i årskurs 1. Utvecklingsarbete pågår för att skapa möjligheter till friluftsliv för årskurs 
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4 och 5. På så sätt kan en tydlig röd tråd skapas vad gäller rörelse och kultur från förskoleklass till 
högstadiet. 

Satsningen utgår från rekommendationen att barn och unga bör vara fysiskt aktiva i minst en timme 
om dagen. Denna är formulerad av Världshälsoorganisationen (WHO) och svenska Läkaresällskapet 
och Svenska Barnläkarföreningen arbetar efter dessa rekommendationer. Det finns en mängd stu-
dier som stödjer vikten av mer rörelse för barn och ungdomar. Folkhälsomyndigheten har i en stu-
die som presenterades april 2019 visat att många barn och unga är inaktiva och stillasittande under 
större delen av sin vakna tid. I den studien deltog 3600 elever i åldrarna 11, 13 och 15. Eleverna fick 
bära aktivitetsmätare och de intervjuades också om sina hälsovanor. Studien visade att inaktiviteten 
ökar med ålder, den visade också att skoldagen står för cirka 35 procent av veckans totala fysiska 
aktivitet på måttlig eller hög ansträngningsnivå. 

Skolverket har nyligen presenterat en forskningsöversikt kring fysisk aktivitet och studieresultat. De 
konstaterar att det finns många studier som visar på ett positivt samband men att forskningsresul-
taten varierar och att andra bakomliggande faktorer kan påverka. En av de studier som Skolverket 
relaterar till är Bunkefloprojektet, i den studien ingick 220 elever som var sju år när projektet star-
tade 1999 och 16 år vid uppföljningen 2008. Eleverna fick 45 minuters rörelse varje dag i skolan och 
resultaten visade bättre resultat i matematik och svenska jämfört med kontrollgruppen. I forsk-
ningsöversikten ingår även en uppföljande studie av Bunkefloprojektet genomförd av läkaren Jesper 
Fritz, Lunds Universitet. Hans primära forskningsområde var att studera sambandet mellan fysisk 
aktivitet och risker för frakturer. Han visade att främst pojkars studieresultat ökade efter extra sko-
lidrott, deras behörighet till gymnasiet ökade med 7,3 procentenheter till drygt 96 procent. Samma 
effekt fanns inte för flickorna i studien vilket förklaras med att deras prestationer redan tidigare var 
på en hög nivå. 

Idrott-och kultursatsningen finns dokumenterad på kommunens webb. Satsningen har också upp-
märksammats av lokal media i ett flertal artiklar och reportage. Riksförbundet Attention lyfter fram 
Vallentuna kommun som ett gott exempel på inkludering och möjlighet till idrott för alla. Attention 
är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Regionalt sker 
samarbete med Stockholmsidrotten kring utbildning för de ledare som deltar. Ett samarbete har 
etablerats med Generation Pep, som arbetar för aktivt och hälsosamt liv och Prins Daniel tog del av 
en presentation av satsningen under sitt besök i Vallentuna september 2019. 

Från och med läsåret 2019-2020 är ämnet idrott-och hälsa utökat med 100 timmar under grund-
skolan. Skolverket har rekommenderat att den ökningen läggs i de senare åren i grundskolan för att 
motverka stillasittande för de äldre eleverna. Skolverket har också gett förslag på författningsänd-
ringar för att stärka elevers möjligheter till rörelse inom ramen för utbildningen. Bland annat före-
slås tydligare och mer konkret skrivning i samtliga läroplaner om daglig fysisk aktivitet och rektors 
ansvar för att genomföra detta ska förtydligas. Skolverket gör en bedömning att de föreslagna änd-
ringarna kommer att medföra visst behov av kompetensutveckling av skolpersonal. Barn- och ung-
domsförvaltningen följer dessa förändringar och kommer att ge stöd och information till skolorna 
kring detta. 

Närmare till allt 

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

 Målet är uppfyllt 

En god skol- och förskoleverksamhet bidrar till att Vallentuna kommun är attraktiv, tillgänglig och 
utvecklande för de som bor här eller vill flytta till kommunen. Vallentuna som skolkommun ökar sitt 
elevantal, ökningen gäller såväl kommunala som fristående skolor och under året har barn- och 
ungdomsnämnden öppnat en ny kommunal grundskola vilket ger en ökad valmöjlighet av skolor för 
elever och vårdnadshavare i kommunen. Barn- och ungdomsnämnden arbetar, utöver att skapa en 
god skol- och förskoleverksamhet i egen regi, för att skapa goda förutsättningar till fristående aktö-
rer att etablera sig i kommunen. Det internationaliseringsprojekt med internationella utbyten som 
drivs inom barn- och ungdomsnämndens grundskolor har bidragit till att koppla ihop Vallentunas 
skolor och utbildning med andra länder. Barn- och ungdomsnämnden kan utifrån det ses bidra till 
Vallentuna som en växande storstadsregion. 
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Nämndens mål: 
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas för-
skolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola kontinuerligt 
arbeta för att underlätta nationella och internationella samarbeten och 
etableringar med nytta för så många individer som möjligt. 

 Målet är uppfyllt 

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet 

Under året har förvaltningen påbörjat aktiviteter för att tillsammans med Vallentunas förskolor, 
grundskolor och fritidshem samt grundsärskola arbeta för att underlätta nationella och internation-
ella samarbeten och etableringar med nytta för så många individer som möjligt. International-
iseringsarbetet och utbyten med andra länder har under året utökats till att omfatta fler grundskolor 
än tidigare och aktivitetens mål att skapa internationella utbyten som över tid utvidgas till Vallentu-
nas internationella utbyten går i enlighet med plan och bedömningen är därför att målet är uppfyllt. 

  

Befolkningsprognos och lokaler 

Befolkningen förväntas årligen öka med mellan 100 till 700 personer de närmaste tio åren. År 2029 
förväntas kommunens befolkning att uppgå till drygt 38 000 invånare, jämfört med 33 000 invå-
nare våren 2017. Inom samma tidsperiod beräknas antalet skolelever mellan 6 och 15 år öka från 
cirka 5 000 elever år 2017 till 5 400 elever år 2029. 

Under 2019 har arbetet med Hagaskolan fortgått och i augusti 2019 invigdes skolan och de nya lo-
kalerna. I Hagaskolan ingår även förskoleverksamhet som kommer att omfatta Haga samt Borgen 
förskola. 

  

Skolval 2019 

Under perioden har skolval genomförts till förskoleklass och årskurs 7 för läsår 2019-2020. Samt-
liga skolor i kommunen har ökat sina elevantal, med Hjälmstaskolan som enda undantag. Ökningen 
gäller såväl kommunala som fristående skolor, där den största ökningen är till Ormstaskolan som i 
augusti 2019 övergick till att vara Hagaskolan. Att Hjälmstaskolan minskar sina elevantal beror 
bland annat på att ingen förskoleklass startades läsåret 2019-2020, men också på att antalet elever 
på Hjälmstaskolans högstadium minskar. Under höstterminen 2019 flyttade Vallentuna Internat-
ionella Montessoriskola in i Hjälmstaskolans lokaler. 

Andelen elever som väljer att gå i en skola inom skolkommunen är 87,5 procent för läsåret 2019-
2020 

  

Marknadsföring av Vallentunas grundskolor 

Barn- och ungdomsförvaltningen har påbörjat marknadsföringsarbetet med Hjälmstaskolan, Karby-
skolan, Hagaskolan och Rosendalsskolan. Uppstartsmöten har genomförts med respektive enhet 
och marknadsföringsinsatser har påbörjats. Efter uppstartsmötena ska rektorerna förankra arbetet 
hos personalen och en gemensam strategi ska tas fram. Hjälmstaskolan har varit först ut och har 
därför kommit längre i sitt arbete än de andra skolorna. Inför skolvalet producerades filmer om 
Hjälmstaskolans olika inriktningar och dessa publicerades på olika sociala medier. 

  

Arbete med internationalisering 

Den grundskola som har kommit längst i internationaliseringsarbetet är Hjälmstaskolan. Andra 
grundskolor är i olika grad också på väg att etablera egna kontakter med vänskolor i Europa. 
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Hjälmstaskolan erbjuder sina elever möjligheten att åka till tre olika länder under deras högstadie-
tid. Syftet är att ge eleverna en möjlighet att få inblick i hur skolan fungerar i ett annat land, ut-
veckla sina språkkunskaper, arbeta tillsammans med utländska elever i ett gemensamt projekt, få 
erfarenhet av levnadsvillkor och traditioner i ett annat land samt att utvecklas som person och få 
nya perspektiv för framtiden. 

Även skolans personal får en viss kompetensutbildning i samband med det internationella arbetet. 
Lärarna stärker bland annat sina egna kunskaper, de får en möjlighet att öka måluppfyllelsen för 
eleverna och vidga perspektivet på undervisningen. Det är två lärare som är knutna till varje utbyte, 
vilka varieras så att flera lärare är delaktiga i internationaliseringen. 

I samarbete med Vallentuna gymnasium så har Hjälmstaskolan under våren 2019 tagit emot lärar-
studenter från Butler University, Indianapolis, USA. Detta är ett projekt som ska utvecklas vidare. 

Under våren 2019 fick skolan besök av Lycée Beauséjour, Narbonne Frankrike och utbytesstudenter 
bodde hos familjer i Vallentuna. Eleverna på Hjälmstaskolan åkte under maj månad till GGS Steck-
nitz, Krummesse/Lübeck, Tyskland för att bo hos tyska värdfamiljer och i augusti var det Vallentu-
nas tur att vara värd för de tyska eleverna i utbytet. 

Internationaliseringsprojektet är på gång att vidgas från Hjälmstaskolans internationella utbyten till 
Vallentunas internationella utbyten. Under hösten 2019 var det dags för elever i årskurs 9 i Vallen-
tuna att besöka Frankrike och inför utbytet inleddes ett samarbete med Bällstabergsskolan som del-
tog i Frankrikeutbytet. Koordineringen av projektet i helhet utgår från Hjälmstaskolan men planen 
är att fortsätta utöka Vallentuna internationella utbyten och att längre fram få än fler skolor som 
kan delta. Detta kommer ge fler elever möjlighet att, oavsett vilken skola de går på, kunna få ta del 
av internationaliseringsprojektet. Förutom den berikande möjligheten för både elever och lärare, är 
syftet även att öka Vallentunas attraktionskraft som skolkommun. 

Under september 2019 fick Vallentuna kommun besök av skolledarstudenter från Sydkorea som un-
der sin utbildning besökte Sverige för att ta del av hur det svenska skolsystemet ser ut. 

  

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 Målet är uppfyllt 

Efter ett par år med kraftiga kostnadsökningar, där såväl kommunala som fristående verksamheter 
sattes under ekonomisk press, har kostnadsutvecklingen under 2019 varit mer kontrollerad. Barn- 
och ungdomsnämnden har varit försiktig med kostnader och inköp under 2019 på grund av en un-
derskottsprognos för skolpeng. Fortfarande är lärarbristen den enskilt viktigaste budgetpåverkande 
faktorn eftersom den driver upp lönerna, om än för närvarande i något mindre takt. Det besparings-
krav som ställdes på barn- och ungdomsförvaltningen inför 2020 bidrog till ett positivt ekonomiskt 
resultat 2019. 

Barn- och ungdomsnämnden har lämnat ett samlat positivt resultat för 2019 och har uppfyllt det 
kommungemensamma målet om att bedriva verksamhet kostnadseffektivt. 

  

Nämndens mål: 
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 Målet är uppfyllt 

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet 

Under 2019 har ett arbete pågått för att nå målet om att verksamheterna ska bedrivas kostnadsef-
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fektivt. Barn- och ungdomsnämnden har lämnat ett samlat positivt ekonomiskt resultat och förvän-
tad effekt är uppnådd. 

  

Effektivisering av förskole- och skollokaler 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutade under mars att avveckla Sjöhästen förskolas paviljongbygg-
nad och flytta verksamheten till närliggande förskolor eftersom det centrala förskoleområdet där 
Sjöhästen ingår har en överkapacitet på förskoleplatser. Sjöhästen har också bedrivit sin verksamhet 
i paviljonger som inte varit fullt ut anpassade för förskola. Under augusti flyttade Sjöhästen sin 
verksamhet till förskolan Kantarellens (före detta Pysslingen) lokaler som är bättre anpassade för 
förskola med bättre inomhus- och utomhusmiljöer samt tillagningskök. 

Nämnden har även beslutat att låta Vallentuna internationella Montessori skola flytta in i 
Hjälmstaskolans lokaler. Bakgrunden till beslutet är att ge Vallentuna internationella Montessori-
skola möjlighet att samla sin verksamhet på ett ställe, då de tidigare bedrivit sin verksamhet på två 
olika platser som inte varit fullt ut anpassade för skola. 

  

Minska antalet externt inhyrda lokaler 

För att göra ungdomsmottagningen mer lättillgänglig för så många ungdomar som möjligt har barn- 
och ungdomsförvaltningen beslutat att flytta den till en mer centralt plats. Flytten genomfördes un-
der 2019 och innebar även att mottagningen lämnade externt inhyrda lokaler och flyttade in i kom-
munägda lokaler. 

  

Statsbidragsprocessen 

För att underlätta uppföljning och avstämning av de olika bidragen, samt för säkrare resultat och 
prognos har förvaltningen under hösten 2019 startat upp arbetet med att ta fram en ny rutinbe-
skrivning för statsbidrag. De nya rutinerna kommer att implementeras under våren 2020. 

  

Implementera behöriga beställare/inköpssamordnare 

Kommunen har fattat beslut om att det på alla förvaltningar endast ska finnas ett fåtal behöriga be-
ställare. Syftet är att säkerställa att varje förvaltning använder avtalade leverantörer och därmed rätt 
priser vid varje inköp. Behöriga beställare ska ha genomgått en utbildning om vad det innebär att ha 
rollen. Detta leder också till en minskad administration då antalet leverantörer begränsas. På barn- 
och ungdomsförvaltningen pågår implementeringen och under 2019 har behörig beställare för för-
skolorna påbörjats. Det som återstår i implementeringsprocessen är utbildning av funktioner på för-
valtningen 
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Styrkort 

Analys - Kund/Invånare 

Enkätsvar Våga Visa, elever och vårdnadshavare Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017  

Andel elever som känner sig trygga i skolan, åk 3 87 % 89 % 90 %  

Andel elever som känner sig trygga i skolan, åk 6 82 % 79 % 85 %  

Andel elever som känner sig trygga i skolan, åk 8 84 % 85 % 88 %  

Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är 
tryggt i förskola eller familjedaghem 96 % 97 % 96 %  

Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är 
tryggt i förskoleklass, åk 3 eller 6 89 % 92 % 91 %  

Andel elever som upplever studiero, åk 6 65 % 69 % 74 %  

Andel elever som upplever studiero, åk 8 63 % 65 % 69 %  

Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn har 
studiero i åk 3 eller 6 63 % 71 % 67 %  

     

     

Kommentar 

  

Trygghet och studiero - allmänt om enkäten 

Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper och är två 
mått som årligen följs upp med enkäter till elever och vårdnadshavare. Enkäterna görs i samarbete 
med nio andra kommuner i Stockholms län vilket ger ett gemensamt genomsnitt att jämföra med 
Vallentuna kommuns resultat. I årets undersökning från vårterminen svarade 3 256 personer på en-
käten i Vallentuna varav 1 029 var elever. Både kommunala och fristående verksamheter deltar i en-
käten. Enkäterna besvaras med en fyrgradig skala och i redovisningen anges andelen som instäm-
mer i påståendet (Stämmer mycket bra respektive Stämmer ganska bra). Bland vårdnadshavarna 
(VH) varierade svarsfrekvensen mellan 48 och 94 procent och bland eleverna var det mellan 78 och 
82 procent, beroende på målgrupp. 

Tabell: Antal och andel svarande i Våga Visa-enkäten, uppdelat på målgrupp, Vallentuna kommun 
år 2019. 

Målgrupp Antal svar Svarsfrekvens 

Elever åk 3 385 81 % 

Elever åk 6 321 78 % 

Elever åk 8 323 82 % 

VH Pedagogisk omsorg 16 94 % 

VH Förskola 1 404 71 % 

VH Förskoleklass 334 66 % 

VH åk 3 275 58 % 

VH åk 6 198 48 % 
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Målgrupp Antal svar Svarsfrekvens 

Vallentuna totalt 3 256 70 % 

  

Källa: Våga Visa 

Det kan variera stort gällande antal svar per enhet i Vallentuna kommun. För att få ett resultat 
måste det vara minst sex svarande men med små grupper får varje enskilt svar större påverkan på 
andelen. Exempelvis varierar antal elever i årskurs 3 som har svarat på enkäten med mellan 8 och 
79 svar. När ett enhetsresultat anges i texten nedan som bygger på en svarsgrupp som är mindre än 
tio elever så anges totalt antal svarande i efterkommande parentes. Inga elevsvar har inkommit från 
Ormstaskolan och ingår därför inte i analysen. 

Analys enkätsvar om trygghet 

I årets undersökning uppger 87 procent av eleverna i årskurs 3 att de känner sig trygga i skolan. För 
årskurs 6 och 8 är resultaten 82 respektive 84 procent. Samtliga resultat är i nivå med föregående år 
och med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner. 

Sett till varje enhet varierar svaren gällande trygghet i årskurs 3 mellan 67 procent (Rosendalssko-
lan) och 100 procent (Vallentuna internationella montessoriskola, 8 elever). På Rosendalsskolan 
och Hjälmstaskolan har 9 respektive 10 procent angivit att de inte vet om de är trygga, för övriga en-
heter varierar andelen som angivit "vet ej" mellan 0 och 5 procent. 

I årskurs 6 varierar andelen mellan 67 procent (Karlbergsskolan, 6 elever) och 98 procent (Bällsta-
bergsskolan). I årskurs 8 varierar det mellan 72 procent (Rosendalsskolan) och 100 procent (SU-
grupper). I dessa årskurser är det ingen enhet som sticker ut med en större andel "vet ej". 

Vårdnadshavarna får svara på om de upplever att deras barn är tryggt i verksamheten. Resultatet 
brukar alltid vara högt bland vårdnadshavare med barn i förskola och familjedaghem, så även i år. I 
förskolan instämmer 96 procent och i familjedaghemmen är det 100 procent. Bland vårdnadsha-
varna i förskoleklass instämmer 90 procent och i årskurs 3 och 6 instämmer 89 procent i respektive 
grupp. Samtliga resultat för vårdnadshavarna är i nivå med genomsnittet för alla deltagande kom-
muner. 

Diagram: Andel som instämmer i påståendet "Jag/mitt barn är tryggt i verksamheten", Vallentuna 
kommun samt genomsnitt för samtliga deltagande kommuner, år 2019. 

 

Källa: Våga Visa 

Analys enkätsvar om studiero 

När det gäller studiero är påståendet i enkäten formulerat som ”Jag/mitt barn kan fokusera på skol-
arbetet under lektionerna”. I årskurs 6 instämmer 65 procent av eleverna och i årskurs 8 instämmer 
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63 procent. Båda dessa resultat är i höjd med föregående års resultat men under genomsnittet. I lik-
het med föregående är det stor spridning inom kommunen i både årskurs 6 och 8. I årskurs 6 varie-
rar andelen som instämmer mellan 50 procent (Hjälmstaskolan) och 88 procent (Bällstabergssko-
lan)och i årskurs 8 mellan 49 procent (Rosendalsskolan) och 84 procent (Vittra i Vallentuna). 

När det gäller vårdnadshavare i årskurs 3 instämmer 65 procent i att deras barn kan fokusera på 
skolarbetet på lektionerna och i årskurs 6 instämmer 61 procent. Båda dessa resultat är under ge-
nomsnittet för samtliga deltagande kommuner. 

Resultaten av enkätsvaren kring studiero behöver analyseras och diskuteras tillsammans med verk-
samheterna och förvaltningen för att identifiera både åtgärder och metoder att arbeta förebyggande 
och främjande. 

Diagram: Andel som instämmer i påståendet "Jag/mitt barn kan fokusera på skolarbetet under 
lektionerna", Vallentuna kommun samt genomsnitt för samtliga deltagande kommuner, år 2019. 

 

Källa: Våga Visa 

Analys - Verksamhet 

   Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Antal elever årskurs F-3  2 057 1 962 1 920 

Antal elever årskurs 4-6  1 335 1 284 1 285 

Antal elever årskurs 7-9  1 216 1 198 1 153 

Nått målen i alla ämnen åk 6, andel elever  79 % 79 % 86 % 

Nått målen i alla ämnen åk 6, andel elever (exkl. nyin-
vandrade och elever med okänd bakgrund)  80 % 81 % 87 % 

Nått målen i alla ämnen åk 9, andel elever  83 % 82 % 80 % 

Nått målen i alla ämnen åk 9, andel elever (exkl. nyin-
vandrade och elever med okänd bakgrund)  84 % 83 % 83 % 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9, 17 ämnen  238 236 228 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9, 17 ämnen (exkl nyin-
vandrade och elever med okänd bakgrund)  239 237 233 

Ämnesprov i åk 9 - MA, andel elever som nått minst E  87 % u.s. 85 % 
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   Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Ämnesprov i åk 9 - SV, andel elever som nått minst E  98 % 97 % 97 % 

Ämnesprov i åk 9 - EN, andel elever som nått minst E  ~100 % 99 % ~100 % 

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram i åk 
9  90 % 88 % 88 % 

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram i åk 
9 (exkl nyinvandrade och elever med okänd bakgrund)  91 % 88 % 90 % 

Andel behöriga till gymnasieskolan estetiskt program i 
åk 9  89 % 87 % 87 % 

Andel behöriga till gymnasieskolan ekonomi-, human-
istiska och samhällsvetenskaps program i åk 9  88 % 86 % 84 % 

Andel behöriga till gymnasieskolan naturvetenskapligt 
och tekniskt program i åk 9  86 % 85 % 85 % 

Personaltäthet förskolor, barn per årsarbetare  u.s. 5,5 5,3 

Andel årsarbetare i förskolan med förskollärarexamen  u.s. 21 % 21 % 

Personaltäthet grundskola, elever per heltidstjänst  u.s. 13,4 12,3 

Andel lärare i grundskolan med pedagogisk högskole-
examen  u.s. 80 % 81 % 

Personaltäthet fritidshemmen, elever per heltidstjänst  u.s. 24,4 26,2 

Personaltäthet fritidshemmen, elever per anställd  u.s. 14,8 14,0 

Andel årsarbetare i fritidshemmen med pedagogisk 
högskoleutbildning  u.s. 12 % 17 % 

U.s. avser att statistik gällande personal publiceras under våren 2020 

Kommentar 

Samtliga resultat i tabellen ovan avser Vallentuna som lägeskommun. Det vill säga att resultaten 
gäller för alla elever som går i en skola i Vallentuna oavsett regi och oavsett elevens folkbokförings-
kommun. 

~100 % innebär att antalet elever med provbetyg F är 1-4. 

  

Slutbetyg årskurs 9 vårterminen 2019 

Enligt Skolverkets officiella statistik för samtliga elever i årskurs 9 var det 83 procent av eleverna 
som nådde kunskapskravet godkänt i alla ämnen i Vallentunas skolor. För de som gick i en kommu-
nal skola var andelen 81 procent (avser 272 elever) och för de som gick i en fristående var det 88 
procent (avser 109 elever). För de kommunala skolorna var det genomsnittliga meritvärdet 233,6 
och för de fristående var det 252,5 vilket ger ett genomsnitt på 238,6 för hela skolkommunen. 

Tabell: Slutbetyg årskurs 9 vårterminen 2019, Vallentuna kommun 
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Årskurs 9, 
Vallen-
tuna kom-
mun 

Antal ele-
ver 

Andel som 
uppnått 
kunskaps-
kraven i 
alla äm-
nen 

Genom-
snittligt 
merit-
värde (17) 

Andel be-
höriga yr-
kespro-
gram 

Andel be-
höriga 
estetiska 
program-
met 

Andel be-
höriga 
ekonomi-, 
humanist-
iska och 
samhälls-
veten-
skapspro-
grammen 

Andel be-
höriga till 
naturve-
tenskaps- 
och tek-
nikpro-
grammen 

Kommunal 
huvudman 

272 81 % 233,6 89 % 87 % 87 % 84 % 

Fristående 
huvudman 

109 88 % 251,5 92 % 92 % 92 % 91 % 

Samtliga 
huvudmän 

381 83 % 238,6 90 % 89 % 88 % 86 % 

Källa: Skolverket 

  

Diagram: Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskravet godkänt i alla ämnen i Vallentunas 
kommunala respektive fristående grundskolor, läsåren 2014-2015 till 2018-2019. 

Källa: Skolverket 

Diagrammet ovan visar andelen elever som uppnått kunskapskravet godkänt i alla ämnen i Vallen-
tunas kommunala och fristående grundskolor de senaste fem åren. Under perioden har antalet ele-
ver i fristående skolor varierat mellan 84 och 109 elever och i de kommunala skolorna har det varie-
rat mellan 214 och 290 elever. Med en mindre elevgrupp är det naturligt med större variation i re-
sultaten mellan åren vilket framförallt ses för de fristående skolorna. 

  

Diagram: Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i Vallentuna kommun 
respektive riket, läsåren 2014-2015 till 2018-2019. 
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Källa: Skolverket 

I riket var det 76 procent som nådde målen i alla ämnen vårterminen 2019 och det genomsnittliga 
meritvärdet var 230 i årskurs 9. Skillnaden mellan Vallentuna och riket gällande andelen elever som 
uppnått kunskapskraven i alla ämnen har varit relativ konstant de senaste fyra åren, cirka sex pro-
centenheter. 

  

Öppna jämförelser 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sammanställer årligen ett antal nyckeltal för grundskolan i 
sin publikation Öppna Jämförelser - Grundskola. Syftet är att ge huvudmännen bra underlag för 
analys och utveckling av skolan och ger kommunerna en snabb bild över hur deras resultat står sig i 
jämförelse med andra kommuner. Sammanställningen för 2019 visar att resultaten för Vallentunas 
kommunala grundskolor tillhör de högsta 25 procenten gällande nyckeltalen nedan när det gäller 
årskurs 9. Jämförelsen görs mot övriga kommunala grundskolor i Sverige. I relation till ett modell-
beräknat värde som SKR redovisar, det vill säga ett förväntat värde baserat på bakgrundsfaktorer 
som på gruppnivå har en signifikant påverkan på skolresultaten, så har Vallentunas kommunala 
skolor en positiv avvikelse vad gäller måluppfyllelse men en negativ avvikelse vad gäller meritvärde. 
Det betyder att resultat för måluppfyllelse är högre än förväntat utifrån kommunens förutsättningar 
men lägre än förväntat vad gäller genomsnittligt meritvärde. 

Tabell: Slutbetyg för elever i kommunala skolor årskurs 9 i Vallentuna kommun i relation till andra 
kommunala skolor, vårterminen 2019. 

Åk 9, Vallentuna kommun Kommunala skolor 

Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 81 % 

Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
(exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.) 

82 % 

Meritvärde, genomsnitt (17 ämnen) 233,6 

Meritvärde (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), 
genomsnitt (17 ämnen) 

235 

Andel behöriga till yrkesprogram 89 % 

Andel behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvand-
rade och okänd bakgr.) 

90 % 

Andel behöriga till estetiska programmet 87 % 

Andel behöriga till ekonomi-, humanistiska och 
samhällsvetenskapsprogrammen 

87 % 
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Åk 9, Vallentuna kommun Kommunala skolor 

Andel behöriga till naturvetenskaps- och teknikpro-
grammen 

84 % 

Källa: Öppna jämförelser - Grundskola 2019, www.kolada.se 

Grön färg= de ca 25 procent som placerat sig högst, Gul färg= de ca 50 procent som placerat sig i 
mitten, Röd färg= de ca 25 procent som placerat sig lägst. Gränserna och färgerna sätts av SKL 

Vallentunas fristående skolor har högre resultat för årskurs 9 än de kommunala skolorna gällande 
vårterminen 2019. Öppna jämförelser visar dock att fristående skolor i andra kommuner lyckas re-
lativt bättre än Vallentunas fristående skolor. Nyckeltalen för Vallentunas fristående skolor placerar 
sig bland de mittersta 50 procenten i jämförelse med fristående skolor i andra kommuner. 

  

Personalstatistik 

Statistik gällande personal i verksamheterna samlas årligen in på hösten och publiceras nästkom-
mande vår av Skolverket. Statistiken nedan redovisas på heltidstjänster och inte på antal anställda. 
Exempelvis motsvarar två personer som arbetar 50 procent en heltidstjänst. 

  

Personal i förskola 

Statistik från Skolverket visar att andelen med förskollärarexamen 2018 uppgick till 21 procent av 
heltidstjänsterna i Vallentuna kommun. Motsvarande andel i Stockholms län var 28 procent och i 
riket 40 procent. Dessa andelar har legat relativt konstant under de senaste fem åren. 

Diagram: Andel heltidstjänster med förskollärarexamen i Vallentuna kommun, Stockholms län 
och totalt i riket, år 2014-2018. 

 

Källa: Skolverket (statistik för 2019 redovisas i tertialrapport när Skolverket publicerat uppdate-
rade siffror) 

Inom Vallentuna kommun är det skillnad på andelen heltidstjänster med förskollärarexamen mel-
lan kommunal och fristående verksamhet. I de kommunala verksamheterna har andelen legat runt 
30 procent de senaste åren och i de fristående har det varit runt 20 procent. De senaste siffrorna vi-
sar att det var 27 procent i de kommunala och 19 procent i de fristående förskolorna. 

Diagram: Andel heltidstjänster med förskollärarexamen i Vallentuna kommun uppdelat på kom-
munal och fristående regi, år 2014-2018. 
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Källa: Skolverket 

Som det går att läsa under nämndmålet om att Vallentunas verksamheter ska bedrivas med hög 
kvalitet med fokus på utveckling, så pågår det insatser riktade till personal både i kommunal och fri-
stående verksamhet. Dessa syftar till att höja andelen med förskollärarexamen men också till att 
outbildad personal ska få barnskötarutbildning. 

I Vallentuna kommun var det i genomsnitt 5,5 barn per heltidstjänst för alla förskolor enligt statisti-
ken för hösten 2018. Det var högre än för Stockholms län (5,1) och i riket (5,1). I Vallentuna var det i 
stort sett ingen skillnad mellan kommunal och fristående regi gällande personaltäthet och det har 
det inte varit de tre senaste åren. Innan dess var antalet barn per heltidstjänst något högre bland de 
fristående verksamheterna. 

Personal i grundskola 

I Vallentuna kommuns grundskolor fanns det personal motsvarande 307,4 heltidstjänster under 
hösten 2018. Av dessa var 260,4 i kommunal verksamhet och 47,0 i fristående verksamhet. I dessa 
siffror ingår även rektorstjänster med totalt 12,6 heltidstjänster. Bland lärarna var det 79,8 procent 
av heltidstjänsterna som hade en pedagogisk högskoleexamen. De tre senaste läsåren har andelen 
lärare med pedagogisk högskoleexamen varit något högre i Vallentuna kommun än för Stockholms 
län och i nivå med riket. 

Diagram: Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i Vallentuna kommun, Stockholms län 
och totalt i riket, läsåren 2014/15-2018/19. 
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Källa: Skolverket (statistik för 2019 redovisas i tertialrapport när Skolverket publicerat uppdate-
rade siffror) 

Uppdelat på huvudman i Vallentuna kommun var det 80,6 procent i de kommunala verksamhet-
erna som hade en pedagogisk högskoleexamen och 75,2 procent i de fristående. De senaste åren har 
andelen varit fem till sju procentenheter högre i de kommunala verksamheterna jämfört med de fri-
stående. 

Diagram: Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i Vallentuna kommun uppdelat på kom-
munal och fristående huvudman, läsåren 2014/15-2018/19. 

 

Källa: Skolverket 

Personal i fritidshem 

Sett över en femårsperiod har andelen heltidstjänster i fritidshemmen med pedagogisk högskoleex-
amen minskat. I Vallentuna har andelen gått från 18 till 12 procent, i Stockholms län från 28 till 22 
procent och i riket har andelen gått från 51 till 37 procent. 

Diagram: Andelen heltidstjänster i fritidshemmen med pedagogisk högskoleexamen i Vallentuna 
kommun, Stockholms län och i riket, år 2014-2018. 

 

Källa: Skolverket 

Statistiken visar att det var 14,8 elever per anställd i Vallentuna kommuns fritidshem vilket är högre 
än i Stockholms län (13,4) och i riket (12,3). I riket har andelen minskat under de senaste fem åren, 
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det finns inte lika tydliga trender för Stockholms län eller Vallentuna kommun gällande antal elever 
per anställd. 

Flera olika satsningar på kompetensutveckling har påbörjats inom fritidshemmen. Förvaltningen 
arbetar för att öka kompetensen generellt på fritidshemmen samt den formella behörigheten av per-
sonal med pedagogisk högskoleexamen. Genom en ändring av skollagen från den 1 juli är det endast 
personal med pedagogisk högskoleexamen med inriktning mot fritidshem som får ansvara för att 
planera undervisningen på fritidshemmen. Förvaltningen inventerar därför nu tillgången av behörig 
personal på de olika enheterna och rekrytering av personal med pedagogisk högskoleexamen pågår. 

Analys - Miljö 

   Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Andel inköpta ekologiska livsmedel  26,8 % 30 % 23 % 

     

     

Kommentar 

Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

Barn- och ungdomsnämndens budget består av en fast budgetram om 153,7 mnkr, samt en skol-
pengsbudget om 637,9 mnkr. De kommunala intäktsfinansierade resultatenheterna ska sammanlagt 
ha en balanserad budget. 

Det samlade överskottet är 5,8 mnkr. 

Den fasta ramen lämnar ett överskott om 6,1 mnkr. 

Resultatenheterna har ett samlat överskott om 0,9 mnkr. 

Skolpengen visar ett underskott om 1,2 mnkr. 

(Mnkr) 
Sparande 
i eget ka-

pital 

Budget 
2019 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

Avvikelse 
2017 

Barn- och ungdomsnämnden 2,9 153,7 6,1 7,2 0,3 

BUN resultatenheter 3,5 0 0,9 -2,9 0,4 

Skolpeng och vårdnadsbidrag 0 637,9 -1,2 2,9 6,1 



Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsberättelse 36(46) 

Kommentar 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 % 

Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2018 

Bokslut 
2018 % 

TOTALT        

K -173,7 -169,6 98 % 4,1 -149,5 -142,7 95 % 

I 20,0 22,0 110 % 2,0 13,5 13,8 103 % 

N -153,7 -147,6 96 % 6,1 -136,0 -128,9 95 % 

Nämnd och förvaltning    

K -12,4 -1,5 12 % 10,9 -3,2 -2,5 54 % 

I 0,0 0,0  0,0 0,0 0,1  

N -12,4 -1,5 12 % 10,9 -3,2 2,4 49 % 

Resursfördelning  

K -118,0 -117,3 99 % 0,7 -120,4 -118,9 99 % 

I 6,0 5,2 87 % -0,8 5,0 5,1  

N -112,0 -112,1 100 % -0,1 -115,4 -113,8 110 % 

Förvaltningsutveckling  

K -19,9 -27,4 138 % -7,5 -5,6 -4,3 76 % 

I 5,0 9,5 190 4,5 0,0 0,0  

N -14,9 -17,9 120 % -3,0 -5,6 -4,3 76 % 

Förvaltningskostnader  

K -14,4 15,5 108 % -1,1 -8,0 -7,0 88 % 

I 0,0 0,5  0,5 0,0 1,1  

N -14,4 -15,0 105 % -0,6 -8,0 -6,0 75 % 

Väsbygården  

K -9,0 -7,9 88 % 1,1 -8,5 -7,5 88 % 

I 9,0 6,8 76 % -2,2 8,5 7,5 88 % 

N 0,0 -1,1  -1,1 0,0 0,0  

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Budgeten för barn- och ungdomsnämndens fasta budgetram uppgår till 153,7 mnkr och lämnar för 
verksamhetsåret 2019 ett överskott om 4,9 mnkr. 

Inom Resursfördelning ingår förvaltningens resursfördelningsmodell, det vill säga lokaliseringser-
sättning, skolskjuts, inkluderingsersättning, tilläggsbelopp och strukturersättning. Inkluderingser-
sättningen är inriktat mot särskilt stöd och täcker bland annat delar av finansieringen för särskilda 
undervisningsgrupper samt grundsärskolan. Tilläggsbelopp är det sökbara stöd som kan sökas av 
enskilda huvudmän för särskild ersättning till barn och elever som har ett omfattande behov av sär-
skilt stöd, ska erbjudas modersmålsundervisning eller deltar i obligatorisk lovskola. 



Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsberättelse 37(46) 

Strukturersättning är en resursfördelning som har till uppgift att kompensera för olika socioekono-
miska förutsättningar. För att fördela strukturersättningen använder Vallentuna kommun i likhet 
med flera andra kommuner Skolverkets analysverktyg SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala 
SambandsAnalyser). Analysverktyget SALSA presenterar skolors resultat utifrån betygen i årskurs 9 
efter att hänsyn tagits till elevsammansättningen. Lokaliseringsersättning är ett stöd som erhålls av 
de skolor i Vallentuna kommun som är lokaliserade utanför den centrala tätorten, för närvarande 
tre stycken. Detta stöd kompenserar för intäktsminskningen som uppstår med vikande elevsiffror 
och elevströmmar mot mer centralt belägna skolor. En stor andel av ersättningarna i resursfördel-
ningsmodellen budgeteras och förutbestäms under budgetarbetet vilket gör att dessa ersättningar är 
fasta och betalas ut med en tolftedel under året. Sammantaget visar hela Resursfördelning på en 
budget i balans. 

Resultatet för nämnd och förvaltning och Förvaltningsutveckling visar ett samlat överskott om 7,9 
mnkr. Överskottet består till största del av förvaltningens reserver samt satsningar som inte aktuali-
serats under året. 

Förvaltningskostnader, det vill säga förvaltningens lokalkostnader, flertalet övergripande system, 
kurser och utbildningar, satsningar på digitala lärverktyg, försäkringar och diverse övriga mindre 
inköp visar ett underskott om 0,6 mnkr. 

Verksamheten Väsbygården är en verksamhet som innefattar köksverksamheten på äldreboendet 
Väsbygården. Denna verksamhet tillhörde tidigare socialnämnden, men har övergått till barn- och 
ungdomsnämnden som redan hade en omfattande köksverksamhet i och med skolköken. Syftet är 
att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ha ett pris per portion som matchar kostna-
derna. Resultatet för verksamheten är ett underskott om 1,1 mnkr. Det beror främst på lägre försälj-
ningsvolymer till socialförvaltningen som är verksamhetens primära kund på grund av förändrade 
förutsättningar under året. 

BUN resultatenheter 

M
n
k
r 

Sparande 
i eget ka-

pital 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 % Avvikelse 

2019 
Budget 

2018 
Bokslut 

2018 % 

 Samlat 
överskott        

K  -581,3 -604,1 104 
% 

-22,8 -673,7 -588,6 87 % 

I  581,3 605,1 104 
% 

23,8 673,7 585,7 87 % 

N 3,5 0 0,9  0,9 0 -2,9  

621 Norra förskoleområdet    

K  -21,2 -21,6 102 
% 

-0,4 -22,2 -21,9 99 % 

I  21,2 21,2 100 
% 

0 22,2 22,2 100 % 

N  0 -0,4  -0,4 0 0,3  

622 Centrala förskoleområdet    

K  -23,9 -22,9 96 % 1,0 -24,3 -26,0 107 % 

I  23,9 23,1 97 % -0,8 24,3 24,7 102 % 

N  0 0,1  0,1 0 -1,3  

623 Östra förskoleområdet    

K  -22,8 -21,7 95 % 0,1 -28,6 -24,9 87 % 

I  22,8 21,6 95 % -1,2 28,6 23,5 82 % 
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M
n
k
r 

Sparande 
i eget ka-

pital 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 % Avvikelse 

2019 
Budget 

2018 
Bokslut 

2018 % 

N  0 -0,1  -0,1 0 -1,4  

624 Fjärde förskoleområdet    

K  0 -8,7  0    

I  0 8,7  0    

N  0 0  0    

634 BUF-kontoret pengfinansierad    

K  0 -13,5  0 -12,0 -23,0 192 % 

I  0 13,5  0 12,0 23,0 192 % 

N  0 0  0 0 0  

636 Kostchef    

K  -40,4 -39,9 99 % 0,5 -39,1 -38,8 99 % 

I  40,4 39,9 99 % -0,5 39,1 38,8 99 % 

N  0 0  0 0 0  

639 Bällstabergsskolan    

K  -48,6 -49,3 102 
% 

-0,7 -45,5 -47,8 105 % 

I  48,6 48,7 100 
% 

0,1 45,5 46,1 101 % 

N  0 -0,6  -0,6 0 -1,7  

640 Rosendalsskolan    

K  -83,4 -81,2 97 % 2,2 -85,8 -84,4 98 % 

I  83,4 81,6 98 % -1,8 85,8 85,4 100 % 

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

641 Gustav Vasaskolan    

K  -27,4 -27,3 100 
% 

0,1 -25,3 -25,1 99 % 

I  27,4 27,6 101 
% 

0,2 25,3 25,8 102 % 

N  0 0,3  0,3 0 0,7  

643 Hjälmstaskolan    

K  -29,5 -29,2 99 % 0,3 -35,7 -36,4 102 % 

I  29,5 30,3 103 
% 

0,8 35,7 34,6 97 % 

N  0 1,2  1,2 0 -1,8  

644 Karbyskolan    

K  -35,4 -36,6 103 
% 

-1,2 -35,1 -35,8 102 % 

I  35,4 35,5 100 
% 

0,1 35,1 35,4 101 % 
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M
n
k
r 

Sparande 
i eget ka-

pital 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 % Avvikelse 

2019 
Budget 

2018 
Bokslut 

2018 % 

N  0 -1,0  -1,0  -0,4  

645 Karlbergsskolan    

K  -25,0 -25,9 103 
% 

-0,9 -28,9 -27,8 96 % 

I  25,0 26,5 106 
% 

1,5 28,9 27,5 95 % 

N  0 0,6  0,6 0 -0,3  

646 Kårstaskolan    

K  -15,0 -14,2 95 % 0,8 -13,2 -13,5 103 % 

I  15,0 14,1 94 % -0,9 13,2 13,6 103 % 

N  0 -0,1  -0,1 0 0,1  

647 Lovisedalsskolan    

K  -68,4 -67,7 99 % 0,7 -62,8 -67,4 107 % 

I  68,4 68,5 100 
% 

0,1 62,8 66,2 105 % 

N  0 0,8  0,8 0 -1,3  

648 Hagaskolan    

K  -58,5 -69,6 119 
% 

-11,1 -50,0 -53,3 107 % 

I  58,5 67,6 116 
% 

9,1 50,0 52,7 105 % 

N  0 -2,0  -2,0 0 -0,6  

649 SU-grupp    

K  -30,7 -22,3 73 % 8,4 -35,1 -32,6 93 % 

I  30,7 22,6 74 % -8,1 35,1 33,1 94 % 

N  0 0,3  0,3 0 0,5  

650 Lokalenhet    

K  0 0  0 -101,2 0  

I  0 0  0 101,2 0  

N  0 0  0 0 0  

653 Integration och SYV    

K  -14,1 -12,7 90 % 1,4 -10,6 -10,3 97 % 

I  14,1 14,0 99 % -0,1 10,6 12,3 116 % 

N  0 1,3  1,3 0 2,0  

658 Olympiaskolan  

K  -20,6 -21,7 105 
% 

-1,1 -18,3 -19,4 106 % 

I  20,6 21,9 106 
% 

1,3 18,3 20,7 113 % 
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M
n
k
r 

Sparande 
i eget ka-

pital 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 % Avvikelse 

2019 
Budget 

2018 
Bokslut 

2018 % 

N  0 0,2  0,2 0 1,3  

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto 

Kommentarer till avvikelse BUN resultatenheter 

Det ekonomiska läget för resultatenheterna har alltjämt varit utmanande under 2019 och fortsatta 
effektiviseringar har gjorts under året. Detta gäller såväl förskolor som skolor. Den nya administrat-
ionsorganisationen är implementerad vilket medfört en effektivisering på helårsbasis motsvarande 
cirka 2,0 mnkr. En kraftigare penghöjning beslutad av kommunfullmäktige 2018 till högre åldrar är 
ett positivt ekonomiskt tillskott för skolorna. 

På olika sätt har verksamheterna tillsammans med stödorganisationen kunnat effektivisera lokalut-
nyttjandet så att överflödig yta till viss del kunnat minska. Arbetet med fortsatta lokaleffektivise-
ringar har pågått under 2019 och under 2020 är målsättning att lämna de sista externa lokalerna. 
De fyra förskoleområdena har utmaningar kring personalkostnader för pedagogisk personal. Den 
omständigheten att Pysslingen lämnar lokaler till de kommunala förskoleområdena har blivit en 
viktig faktor för det bättre lokalnyttjandet. 

Sammantaget lämnar alla resultatenheter ett överskott om 0,9 mnkr. 

Hagaskolan har under perioden ett sammanlagt underskott om 2,0 mnkr. En stor mängd inhyrd 
personal har använts under perioden januari till juli. Höstens utfall har visat på en viss återhämt-
ning av resultatet. 

Karbyskolan lämnar ett underskott om 1,0 mnkr för 2019. Skolan har svårigheter med delningstal 
samt stora lokaler. Olika riktade insatser har behövts på Karbyskolan vilket tillfälligt medför ökade 
kostnader och det har bidragit till resultatet. 

Bällstabergsskolan prognostiserade ett underskott om 1,0 mnkr, men har hämtat hem delar av det 
och visar ett resultat på 0,6 mnkr. Delningstal samt höga kostnader kopplat till elevresurser gör att 
verksamheten får ändå lämnar underskott under 2019. 

Rosendalskolan redovisar ett mindre överskott om 0,4 mnkr. Detta härrör till sammanslagningen av 
enheten under 2018. En sådan sammanslagning har gett positiva ekonomiska effekter utifrån möj-
ligheten att kunna dela på tjänster på ett enkelt och effektivt sätt. Omlokalisering av klasser och ar-
bete med att förbättra delningstalen har även det gett god effekt. Utifrån ett budgetperspektiv har 
sammanslagningen av Hammarbacksskolan och Ekebyskolan därför varit effektfull. 

Enheten för Integration och studie- och yrkesvägledning är ny för 2019 och är en sammanslagning 
av mottagningsenheten Optimus och SYV-enheten. Enheten ansvarar för mottagning av nyanlända, 
studiehandledning, modersmålsundervisning, kommunens sommarjobbare och studie- och yrkes-
vägledning. Enheten visar ett underskott om 1,3 mnkr, som främst härrör till flertalet vakanser som 
har varit svårbesatta under året. 

Barn- och elevhälsa är också nytt för 2019 och även det en sammanslagning av den tidigare elevhäl-
san och organisationen för skolsköterskorna. Enheten har förutom för skolsköterskornas verksam-
het också ansvar för skolläkare, psykologer, ungdomsmottagning och öppna förskolan. Enheten har 
påbörjat en förändringsresa för att se över sin bemanning vilket har resulterat i en budget i balans. 

Olympiaskolan är kommunens grundsärskola med inriktningarna grund- och träningssär. Enheten 
har med god marknadsföring, ledning och nya fina lokaler attraherat flera elever från andra kom-
muner vilket gynnar verksamheten ekonomiskt. Enheten lämnar ett mindre överskott på grund av 
lägre personalkostnader än budgeterat. 
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Skolpeng 

M
n
k
r 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 % 

Avvi-
kelse 
2019 

Budget 
2018 

Bokslut 
2018 % 

K -719,4 -721,8 100 % -2,4 -698,7 -701,1 100 % 

I 81,5 82,7 102 % 1,2 76,4 81,6 107 % 

N -637,9 -639,1 100 % -1,2 -622,3 -619,5 100 % 

Förskola     

K -241,9 -238,9 99 % 3,0 -238,9 -240,6 101 % 

I 12,7 12,5 98 % -0,2 10,9 12,3 114 % 

N -229,2 -226,4 99 % 2,8 -228,0 -228,2 100 % 

Pedagogisk verksamhet     

K -1,7 -2,3 133 % -0,6 -3,5 -3,2 90 % 

I 0,1 0,1 136 % 0 0,3 0,2 76 % 

N -1,6 -2,1 133 % -0,5 -3,2 -3,0 91 % 

Grundskola     

K -355,2 -360,6 102 % -5,4 -347,6 -341,2 98 % 

I 11,6 12,3 106 % 0,7 9,1 11,1 123 % 

N -343,6 -348,4 101 % -4,8 -338,5 -330,1 98 % 

Förskoleklass / 6-åringar     

K -38,2 -37,8 99 % 0,4 -33,1 -37,6 114 % 

I 0,7 0,7 99 % 0 1,0 0,7 75 % 

N -37,5 -37,1 99 % 0,4 -32,2 -36,9 115 % 

Fritidshem     

K -81,2 -80,8 100 % 0,4 -74,9 -78,6 105 % 

I 1,9 2,0 106 % 0,1 1,5 1,8 124 % 

N -79,3 -78,8 99 % 0,5 -73,4 -76,7 105 % 

Statsbidrag     

K 0 0 0 % 0 0 0 0 % 

I 11,4 11,4 100 % 0 15,7 12,6 80 % 

N 11,4 11,4 100 % 0 15,7 12,6 80 % 

Föräldraavgifter     

K 0 0 0 % 0 0 0 0 % 

I 42,9 43,6 102 % 0,7 38,0 42,7 112 % 

N 42,9 43,6 102 % 0,7 38,0 42,7 112 % 

Omsorg på obekväm arbetstid     

K -1,2 -1,2 100 % 0    

I 0,2 0,2 91 % 0    

N -1,0 -1,0 102 % 0    
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Kommentarer till avvikelser skolpeng 

Den totala nettobudgeten för skolpeng, omsorg på obekväm arbetstid, intäkter från föräldraavgifter 
och statsbidrag maxtaxa är 637,9 mnkr. 

Budgeten för 2019 bygger på befolkningsprognos BFP18A. För 2019 rapporteras omsorg på obe-
kväm arbetstid i en egen uppföljning. Tidigare rapporterades den under pedagogisk omsorg. 

Historiskt sett ökar kostnaderna för hela budgeten på våren för att sedan minska under hösten. Den 
största budgetposten som uppvisar denna trend är förskolepengen. Orsaken till detta är att även om 
barnen har rätt ålder för att påbörja sin förskoleverksamhet så påbörjas sällan inskolningen direkt 
från första augusti utan inskolningen sker successivt under hösten. Detta medför att kostnaderna 
minskar tidigt på hösten och är då inte lika omfattande som på våren. 

Totalt lämnar skolpeng ett underskott om 1,2 mnkr. Utifrån budget så är det ett litet underskott och 
detta underskott beror på fler elever än budgeterat, framförallt inom grundskola, som är den största 
budgetposten för den totala budgeten. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt Budget 2019 Bokslut 2019 % Avvikelse mot 
budget 

Totalt (mnkr) 6,0 5,9 98 % 0,1 

Årligt anslag 6,0 5,9 98 % 0,1 

     

     

     

Kommentar 

Barn- och ungdomsnämndens årliga anslag på 6,0 mnkr är planerat att användas till nödvändiga 
förändringar och åtgärder på kommunens förskolor och skolor. Resultatet för investeringsprojekten 
är ett litet överskott om 0,1 mnkr. 

Det största projektet för året är iordningställande av ungdomsmottagningens nya lokaler, där verk-
samheten flyttade till interna lokaler och finns nu mer centralt i Vallentuna. Lokalerna har renove-
rats och anpassats för verksamheten. 

Ytterligare stora projekt har varit uppfräschning av Rosendalsskolan norras entré, matsal, administ-
ration samt konstgräs till skolans fotbollsplan. Karbyskolans högstadielokaler har renoverats och 
det har investerats i högstadieanpassade möbler till gemensamhetsytorna. 

  

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

  2019 Totalt, projekt  

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos Klart 
år 

Totalt (mnkr) 172,7 61,2 792,2 551,0 734,1  

Åby Ängar, ny förskola 5,8 0,0 57,0 51,2 51,3 2018 

Ormsta, ny förskola 3,9 2,3 52,0 50,1 50,5 2019 

Karby, ny förskola 0,0 0,0 58,0 1,1 58,0 2026 
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  2019 Totalt, projekt  

Karbyskolan ombyggnad för 
förskola 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 2019 

Kristineberg norra, ny för-
skola 0,4 0,0 60,0 0,1 60,0 2023 

Totalt förskola 25,1 2,3 242 102,5 234,8  

Hagaskolan 106,5 48,3 439,1 379,9 392,0 2020 

Träningssärskola, Hammar-
backsskolan 2,8 0,1 44,6 41,8 42,6 2019 

Gustav Vasaskolan, lokalef-
fektiviser. 1,6 1,1 8,5 8,0 8,1 2019 

Lovisedalsskolan, tillbyggnad 
matsal 2,0 0,5 10,0 8,5 8,6 2018 

Hjälmstaskolans kök, ombygg 14,0 0,0 14,0 0,0 14,0 2020 

Fritidslokal, Bällstabergssko-
lan 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 2020 

Inventarier nya skolor 15,5 8,7 29,0 10,2 29,0 2020 

Totalt skola 145,6 58,7 550,2 450,2 499,3  

       

Kommentar 

Åby Ängar, ny förskola  

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick hösten 2014 i uppdrag att genomföra en förstudie för en ny för-
skola i området Åby Ängar. Förstudien levererades till barn- och ungdomsnämnden under våren 
2015 och genomförandebeslut fattades av kommunfullmäktige i december samma år. Beslutad bud-
get är 57 miljoner kronor och prognosen inklusive eventuella garantiåtgärder visar en positiv avvi-
kelse om 5,7 miljoner kronor. Två miljoner av avvikelsen består av en intern utgift för tomtmark, se 
vidare förklaring nedan under Hagaskolan. Byggnationen är färdigställd och inflyttning skedde un-
der januari 2018. 

Ormsta, ny förskola   

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under november 2015 i uppdrag att genomföra en förstudie för 
en ny förskola på befintlig tomt på Ormstaskolan. Förskolan placeras där Valhall tidigare låg, denna 
har rivits i samband med övrig rivning på Ormstaskolan. Förstudien är till stora delar baserad på 
underlag framtaget vid tidigare projektering av Ormstaskolan och levererades till barn- och ung-
domsförvaltningen under februari 2016. Beslutad budget är 52 miljoner kronor och prognosen för 
färdigställande är 50,5 miljoner. Entreprenaden är slutbesiktigad och inflyttning av förskolan ge-
nomfördes vid årsskiftet 2018/2019. 

Karby, ny förskola 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under hösten 2014 i uppdrag att genomföra en förstudie avse-
ende ny förskola i Karby/Brottby. Enligt tidigare besked förväntas förskolan stå klar under 2026. I 
uppdraget ingår också att vid behov starta en detaljplaneprocess för tomt för ändamålet. Förstudien 
har delats in i två etapper. Etapp ett avser identifiering av lämplig tomt/mark. Etapp två innehåller 
förstudie avseende byggnadskropp, utemiljö, investeringskostnad och tidplan. Förstudien leverera-
des till barn- och ungdomsförvaltningen i december 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen inväntar 
beslut om genomförande. 

Ombyggnation Karbyskolan för förskola 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick hösten 2019 i uppdrag att genomföra ombyggnationen till för-
skola inom del av Karbyskolan inklusive anpassningar av gården. Detta efter beslut i kommunfull-
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mäktige 2019-10-14, budget för projektet är 15 miljoner kronor. Projekteringen har påbörjats i de-
cember 2019 och lokalerna för förskola ska vara klara för inflyttning under 2020. 

Hagaskolan  

I slutet av 2013 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie för en ny 
skola med placering på tomt intill Vallentuna IP. Barn- och ungdomsnämnden har vid uppdragsge-
nomgång begärt att skolan ska dimensioneras för treparallellig F-9 samt en förskola för 80 barn. 
Förstudiearbetet levererades i sin helhet till barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott i juni 2014. 
Genomförandebeslut fattades av kommunfullmäktige den 10 november 2014, varpå det fortsatta 
planeringsarbetet påbörjades. Kommunfullmäktige fastställde investeringsbudgeten ursprungligen 
till totalt 471,5 miljoner kronor för projektet Hagaskolan, varav 462,1 miljoner kronor avsåg bygg-
projektet och 9,4 miljoner kronor avsåg inventarier och övrigt. Budgeten inkluderade en intern ut-
gift för tomtmark till ett värde av 23 miljoner kronor. I samband med komponentavskrivningspro-
jektet, som bedrevs under hösten 2016 och våren 2017, konstaterades att det inte är motiverat att 
belasta byggprojekt med en intern utgift för marken. Marken är kommunens tillgång och skrivs inte 
av och av denna anledning har budgeten för byggprojektet reviderats i Kommunplan 2019-2021 till 
439,1 miljoner kronor. Prognosen inklusive eventuella garantiåtgärder är i nuläget 392 miljoner 
kronor, innebärande en positiv avvikelse på 47,1 miljoner kronor. Den lägre kostnaden beror bland 
annat på lägre kostnader än budgeterat avseende inköp, lägre kostnader för ÄTA (Ändrings- och till-
äggsarbeten), mindre behov av konsultstöd under entreprenadtiden samt lägre kostnader för index. 
Entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd. Skolan stod klar för verksamhetsstart till hösttermi-
nen 2019, med officiell invigning i augusti. 

Träningssärskola på Hammarbacksskolan  

Under 2012 togs en programhandling fram för flytt av Strix träningssärskola från Ormstaskolan till 
en tomt intill Hammarbacksskolan. Byggstart var i augusti 2015 och entreprenör är Totalprojekt i 
Mälardalen AB. Det nya huset är i två plan på cirka 1 400 kvm. Huset ansluts mot den befintliga 
byggnaden så att passage till Hammarbacksskolans matsal kan ske invändigt. Kommunfullmäktige 
har fastställt investeringsbudgeten till 45,5 miljoner kronor för projektet, varav 44,6 miljoner kro-
nor avser byggprojektet och 0,9 miljoner kronor övrigt. Entreprenaden färdigställdes i oktober 2016 
och verksamheten flyttade in i lokalerna i december samma år. Etapp två, som bland annat omfattar 
nya utrymningsdörrar, färdigställdes sommaren 2017. En ekonomisk uppgörelse har förhandlats 
fram med entreprenören om fel som framkommit under garantitiden. Åtgärder kommer att utföras 
under hösten 2019. Efter utförda arbeten är slutkostnadsprognosen för projektet 42,6 miljoner kro-
nor. 

Gustav Vasaskolan, kapacitetsökning  

I oktober 2017 fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut om kapacitetsökning av förskole-
platser inom Gustav Vasaskolan. Projektet har utförts med fyra inhyrda paviljongmoduler och dessa 
stod färdiga i augusti då verksamheten flyttade in. 

Lovisedalsskolan, tillbyggnad matsal 

I oktober 2016 fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut om tillbyggnad av Lovisedalssko-
lans matsal till en budget av 10,0 miljoner kronor. Projektering utfördes och entreprenör avropades 
under 2017. Byggnationen är klar och skolan kunde flytta in i matsalen till skolstarten höstterminen 
2018. Slutkostnaden uppgår till 8,6 miljoner kronor. 

Hjälmstaskolans kök  

Efter en inspektion har Arbetsmiljöverket haft krav på en del åtgärder i köket på Hjälmstaskolan. De 
har även gett Vallentuna kommun ett föreläggande om vite på 1,5 mnkr om inte köket åtgärdades 
innan 15 oktober 2019. Därav startade en förprojektering 2017 för ombyggnad av köket och en kost-
nadsbedömning togs fram. Efter beslutad budget har projektet omarbetats och ska under september 
2019 gå ut på anbudsförfrågan. Projektet handlas upp som en totalentreprenad. Entreprenadarbe-
tena beräknas starta januari 2020 och stå klara efter ett år. 
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Analys - Medarbetare 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Antal anställda 876 847 891 

Varav tillsvidareanställda 718 707 765 

Antal årsarbetare 819 798 840 

Medelålder 45,6 45,8 44,7 

Medellön (tkr) 34,3 33,3 32,8 

Medianlön (tkr) 33,9 33,2 32,8 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 44,1 39,4 41,5 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 4,3 4,9 4,1 

Kvinnor 8,0 7,3 7,2 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 6,4 5,2 5,4 

30 - 49 år 8,0 7,4 6,6 

50 år och äldre 6,3 6,5 6,9 

Samtliga 7,1 6,8 6,5 

Personalomsättning 

  Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Tillsvidareanställda medarbetare 15,8 % 20,2 % 16,4 % 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Anställda, andel män 21 % 22 % 20 % 

Medarbetarenkät 2019 

Område Kommunen 
totalt 2019 

Förskola 
2019 

Grundskola 
2019 

Kommunen 
totalt 2018 

Förskola 
2018 

Grundskola 
2018 

Motivation 81 73 83 80 74 81 

Ledarskap 82 71 84 80 66 81 

Styrning 80 80 79 79 78 79 

HME 81 75 82 80 73 80 
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Kompletterande text: 

Kommentar 

Från och med 2017 baseras nyckeltalen under rubrikerna "Personal" och "Jämställdhet och mång-
fald" på samtliga medarbetare med månadslön oavsett anställningsform. Detta att jämföra med re-
dovisat resultat för helår 2017, då det enbart baserades på medarbetare med en tillsvidareanställ-
ning. 

Den totala sjukfrånvaron har ökat sedan 2018 och trenden har varit uppgående de senaste åren. Ök-
ningen kan ses till största del inom kvinnor upp till 49 år. Andelen långtidssjukskrivningar har ökat 
mot föregående år. Ett systematiskt arbete med långtidssjukskrivna medarbetare och medarbetare 
som har en upprepad korttidsfrånvaro pågår. Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår kontinuer-
ligt i verksamheterna och medarbetare kan aktivt bidra till förbättringar. Alla långtidssjukskrivna 
har en rehabiliteringsplan. 

Medarbetarenkäten visar på ett genomgående mer positiv resultat både inom de olika områden som 
mäts samt inom de olika verksamheterna som mäts i jämförelse med 2018. 
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Nämnden i korthet 

  Ordförande: Ylva Mozis Bruttokostnad *: 235,3 Mn
kr  

 Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: 174,8 Mn
kr  

 Förvaltningschef: Henrik Lennermark/Jonas 
Hård Budgetavvikelse i år: -1,2 Mn

kr  

 Antal årsarbetare: 50,2 Budgetavv. föregående år: -0,6 Mn
kr  

 * Exklusive nämndsinterna transaktioner och ex-
klusive intäkter     

 ** Alla intäkter minus alla kostnader     

Nämndens uppgift är att: 

Utbildningsnämndens uppgift är att ansvara för gymnasieskola inom kommunen och låta elever 
fritt få välja gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utbildningsnämnden ansvarar också för vuxen-
utbildning, svenska för invandrare och uppföljning av alla 16–20-åringar. 
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Viktiga händelser under året 
Förändringar i regelverk.  
Under 2019 har förändringar skett i de regelverk som styr och påverkar nämndens verksamheter. 
Verksamheterna har under året anpassats för att möta dessa förändringar. 

Regeländringar för introduktionsprogrammen i gymnasieskolan gäller från 1 juli 2019 

Ändringar i gymnasieskolans och gymnasiesärskolans ämnesplaner gäller från 1 juli 2019 

Skyldigheten att lämna över uppgifter vid övergångar mellan skolformer eller vid skolbyte 

Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020 
 

Skolverkets projekt "Samverkan för bästa skola" som är ett gemensamt utvecklingsarbete 
mellan utbildningsnämnden och Skolverket, startades upp 2019. Syftet med projektet är att för-
bättra det systematiska kvalitetsarbetet och därmed resultaten i den kommunala förskolan, grund-
skolan och gymnasieskolan. Under året har en nulägesanalys färdigställts och legat till grund för en 
åtgärdsplan som tagits fram i samverkan med Uppsala universitet. Samverkansprojektet kommer 
pågå ytterligare två år, delvis finansierat med statsbidrag. 

  

Internationella utbyten. Sedan tre år tillbaka har ett samarbete etablerats mellan Vallentuna 
gymnasium och lärarutbildningen på Butler University, Indiana, USA. Samarbetet och utbytet har 
under 2019 utökats och involverar en större delaktighet för både lärare, elever och lärosäten. Under 
läsåret 2018-2019 fick två elever på Vallentuna gymnasium, via ett inrättat stipendium, möjlighet 
att representera gymnasiet och Vallentuna under en resa till Butler University. Under året tog gym-
nasiet emot en grupp övriga studenter från Butler University som var i Europa för att studera olika 
välfärdssystem inom ramen för sin utbildning. Både lärare och elever på Vallentuna gymnasium 
deltog i planeringen och genomförandet av detta studentutbyte. Under 2019 har samarbetet även 
utvidgats till att omfatta lärarutbildningen på Uppsala universitet som har genomfört studentutbyte 
under året. 
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Verksamhetsförändringar 
Kommunplanen 2020-2022 som beslutades under året innebar ett effektiviseringskrav på central 
administration till förmån för högre skolpeng för verksamheten. Tillförordnad förvaltningschef som 
tillträdde i början av sommaren, i och med att dåvarande förvaltningschefen slutade i Vallentuna, 
fick i uppdrag att genomföra organisationsförändringar för att möta kraven på effektivisering inför 
2020. Ny organisation färdigställdes under hösten och förvaltningschef, som också blir skolchef för 
gymnasieskola samt vuxenutbildning och därmed utbildningschef, rekryterades inför årets slut. 
Utbildningsnämnden har uppnått effektiviseringskraven utifrån kommunplanen vilket kommer att 
ge helårseffekt 2020. 

Barn och ungdomsförvaltningen övertog ansvaret för sommarjobben för ungdomar 16 till och med 
18 år, i december 2019. Detta kommer att ligga under utbildningsnämndens ansvar. 
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Framtiden 
Antalet gymnasieelever ökar kraftigt de närmaste åren i hela gymnasieregionen och den kraftigt 
ökande elevvolymen medför, om sökmönstret är detsamma som tidigare år, att det blir ont om plat-
ser i de centrala delarna av regionen varför det finns ett ökat behov av platser i övriga delar av reg-
ionen. Det finns i nuläget ingen gemensam planering för utökning av platser och hemkommunerna 
kommer därför utifrån sina egna lokala förutsättningar och behov att behöva planera för en utök-
ning av antalet platser. En utmaning som följer på det är att samtidigt hantera den avvikelse som 
finns mellan elevers sökmönster och olika branschers behov av arbetskraft samt den brist som finns 
på lärare. Med fler gymnasieelever ansträngs pengbudgeten och med färre lärare riskerar kostna-
derna för arbetskraft att genom marknadskrafterna öka kraftigt. Kompetensförsörjning blir därmed 
ett viktigt fokus under flera år framöver. 

  

Vallentuna kommun har för avsikt att inrätta kommundoktorand under 2020. Utbildningsnämnden 
kommer att finansiera doktorandens utbildning på forskarnivå inom ramen för den tillsvidarean-
ställning på heltid som läraren har och i enlighet med den individuella studieplanen. Bakgrunden är 
att det finns ett kommunalt intresse att utveckla den vetenskapliga grunden inom både lärarutbild-
ningsområdet och andra verksamhetsfält. Syftet med inrättandet av kommundoktorand är att bidra 
till utveckling av språkdidaktisk forskning och bidra till utveckling av kontaktytor mellan forsk-
ningsmiljöer vid Stockholms universitet samt bygga upp kompetens för att forska och utveckla den 
egna praktiken. Doktorandens forskarutbildning kommer att följas av Stockholms universitets fast-
ställda föreskrifter och riktlinjer. Studierna kommer att bedrivas i enlighet med av humanistiska 
fakultetsnämnden fastställd allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i språkdidaktik 
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Måluppfyllelse 
Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk 
inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. 

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall 

 Kommungemensamma 
mål Nämndens mål 

Totalt antal: 5 11 

Målet är uppfyllt: 3 7 

Målet är delvis uppfyllt: 2 4 

Målet är ej uppfyllt: 0 0 

Strategiska inriktningar 

Här växer människor och företag 

Kommungemensamt mål: 
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

 Målet är uppfyllt 

Utbildningsnämnden har identifierat ett antal prioriterade utvecklingsområden för att bidra till det 
kommungemensamma målet om att utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt håll-
bar. Ett viktigt område är att, då det råder lärarbrist både lokalt och i riket, verka för att aktivt ar-
beta för att öka andelen behörig personal och skapa förutsättning för framtida kompetensförsörj-
ning i kommunen samt vara en attraktiv arbetsgivare som både attraherar och behåller personal. 
Utbildningsnämnden har även bidragit till det kommungemensamma målet genom att arbeta för att 
åstadkomma en långsiktigt socialt hållbar arbetsmiljö utan kränkningar och diskrimineringar där 
barn, elever och vuxna kan känna sig trygga. Enkäter som genomförts på Vallentuna gymnasium 
visar att andelen elever som känner sig trygga i verksamheten ökar från föregående år vilket indike-
rar att det arbete som genomförs ger positiv effekt. Ytterligare ett annat fokusområde för nämnden 
handlar om att långsiktigt arbeta för en hållbar miljö med verksamheter som bidrar till minskad 
klimatpåverkan och att öka servering av ekologisk, klimatsmart mat. Genom sina genomförda insat-
ser inom de prioriterade utvecklingsområdena och resultatet av dessa bidrar utbildningsnämnden 
till det kommungemensamma målet. 

  

Nämndens mål: 
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna 
gymnasium arbeta för en långsiktigt socialt hållbar utveckling. 

 Målet är uppfyllt 

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet 

Under året har aktiviteter påbörjats för att nå målet om en långsiktigt socialt hållbar utveckling. 
Aktiviteter för att följa upp och höja närvaron för gymnasiets elever har genomförts och behöver 
fortsätta framåt. Utifrån den identifierade utmaningen med brist på behöriga lärare har ett arbete 
med att utveckla lärarrollen i Vallentuna pågått under året. Detta arbete är långsiktigt och löper 
över en längre period och framåt behövs ytterligare aktiviteter för att möta behov av kompetensut-
veckling och kompetensförsörjning på Vallentuna gymnasium och i kommunen. Arbetet kring dessa 



Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 8(34) 

aktiviteter går dock i enlighet med plan och bedömningen är därför att förväntad effekt är uppnådd. 

  

Utveckling av lärarrollen i Vallentuna kommun 

Barn- och ungdomsförvaltningen har under 2019 drivit ett projekt med syfte att förtydliga Vallentu-
nas läraruppdrag och minska arbetsuppgifter som inte direkt är kopplat till elevernas lärande för att 
på så sätt bli en attraktivare arbetsgivare. Bakgrunden till projektet är att det råder lärarbrist nat-
ionellt såväl som lokalt och att lärares arbetsmiljö är en aktuell fråga som påverkar kommunens 
möjlighet att rekrytera och behålla lärare. Ett delprojekt har varit att se över och minska kraven på 
lärares arbete med olika typer av dokumentation, utifrån Skolverkets rekommendationer, med må-
let att ta fram likvärdiga rutiner och tydliga krav för vad som ska dokumenteras och kommuniceras 
via skolornas plattform och vad som är upp till läraren att själv styra över vad gäller dokumentation 
och återkoppling. Projektet har drivits inom både barn- och ungdomsnämndens och utbildnings-
nämndens verksamhetsområden genom en arbetsgrupp bestående av personer med olika kompe-
tenser från de kommunala grundskolorna och gymnasiet, samt de globala förstelärarna. Delpro-
jektet avslutades i december 2019 och de nya rutinerna för dokumentation implementeras fullt ut i 
januari 2020. 

Avsikten är att projektet fortsätter under nästkommande år och det kan då utgå från den grund och 
de förslag som arbetsgruppen hittills tagit fram. 

  

Organisera det globala elevrådet kopplat till ungdomsråd 

Under vårterminen 2019 startade det globala elevrådet, vars syfte är att stärka elevernas inflytande 
och ta tillvara deras synpunkter i olika aktuella frågor inom både utbildningsnämndens och barn-
och ungdomsnämndens ansvarsområden. Med globalt menas att det är ett gemensamt forum för 
inflytande för alla skolor inom Vallentuna kommun. Det globala elevrådet är ett komplement till 
skolornas eget arbete med elevdemokrati och elevers delaktighet i undervisningen. På de två första 
mötena med det globala elevrådet har elever i årskurs 7-9 deltagit. Tanken för det fortsatta arbetet 
är att även elever på Vallentuna gymnasium ska delta. 

På det första mötet i maj 2019 formulerade eleverna frågor som de önskade diskutera inom det glo-
bala elevrådet under läsåret 2019/2020. Inför det andra mötet i december 2019 fick eleverna själva 
välja tre fokusfrågor genom en digital enkät. De valda frågorna var psykisk hälsa, mobbning och 
hållbara skolor. Konkreta frågor och tankar från eleverna kring dessa ämnen har förts vidare till 
politiker och till skolchef. I det fortsatta arbetet under vårterminen 2020 kommer dessa frågor att 
följas upp och möjligheter finns till fördjupning. Exempelvis så kommer arbetet kring hållbara sko-
lor att fördjupas med utgångspunkt i måltidens betydelse för klimatet. Under 2020 kommer det 
globala elevrådet dessutom att kopplas tydligare till det övergripande arbetet med implementering 
av barnkonventionen som blir svensk lag 1 januari 2020. Arbetet med det globala elevrådet är en 
början på ett arbete som kan komma att utvecklas till ungdomsråd för övriga kommunala frågor. 

  

Samverkan mellan barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen gällande orosan-
mälningar  

Barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen fick under våren 2019 i uppdrag av kom-
mundirektören att se över rutiner kring orosanmälningar samt öka medgivande, vilket betyder att 
vårdnadshavare godkänner skola och socialtjänsten att ha dialog kring elever som inte är myndiga. 

Utifrån detta uppdrag har det tydliggjorts rutiner kring orosanmälningar för att öka likvärdigheten 
och göra processen effektiv och rättssäker. Det har även skapats ett utökat nätverk där kuratorer 
från verksamheter inom både barn- och ungdomsnämndens samt utbildningsnämndens ansvars-
områden, samordnare från myndighetsavdelningen och öppenvården på socialförvaltningen, mot-
tagningssekreterare på socialförvaltningen och övriga nyckelfunktioner inom barn- och ungdoms-
förvaltningen ingår. 

Genomfört arbete under 2019 har resulterat i tydliga rutiner kring orosanmälningar och personal 
från både barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen upplever att man tillsammans 
arbetar för medgivande när det är relevant. För att skapa likvärdighet har kuratorer inom grundsko-
lan i samarbete med socialtjänsten tagit fram gemensamt formulär vid orosanmälan. Samtliga verk-
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samheter inom barn- och ungdomsförvaltningen har fått ökad information om socialtjänstens mot-
tagningsgrupp som finns som råd och stöd i verksamheternas arbete. 

Under hösten 2019 har utökat nätverk arbetat kring samverkan för ökad närvaro för elever i skolan 
och behovet att utveckla rutiner kring arbetet med skolfrånvaro inom barn- och ungdomsförvalt-
ningen samt tillsammans använda de gemensamma resurser som finns i kommunen. Kuratorsnät-
verket har i samarbete med socialtjänstens öppenvård påbörjat arbetet med att skapa en tydligare 
rutin kring hur skola och öppenvård samarbetar inom närvaroprogrammet för att uppnå god effekt. 

Utökat nätverk kommer till vårterminen 2020 utökas med representation från skolledning från 
grundskolan och gymnasieskolan, enhetschef Ung fritid, fältassistenter samt enhetschef för integ-
ration och studie- och yrkesvägledning i syfte ytterligare öka samverkan och tillsammans arbeta för 
barn och elever i Vallentuna kommun. Nätverket upplevs ha bidragit till en struktur för samverkan 
och har ökat dialogen mellan olika personalgrupper vilket leder till samarbete kring kommunens 
barn och elever. 

  

Användandet av neurodesign och FAMM (Five Aspects Meal Model) - en analysmodell kopplat till 
elevers lärmiljöer, i första hand matsalarna 

Skolornas måltidsmiljöer påverkar trivsel och inlärning enligt forskning (Neurodesign) och vår upp-
levelse av måltiden (modellen FAMM) vilket gör matsalsmiljön till en viktig aspekt i arbetet med en 
helhetsbild av måltiden. 

Under december 2019 startade barn- och ungdomsförvaltningen ett arbete med att ta fram en ar-
betsstrategi för hur kommunens skolmatsalar inom barn- och ungdomsnämndens, samt utbild-
ningsnämndens verksamheter, kan utvecklas så att de bidrar till en lugn och trygg måltidsstund, och 
är tillgängliga för alla barn och elever. Arbetsgruppen, bestående av skolchef, kostchef och lokalstra-
teg, barn- och elevhälsan och strateg med kunskap kring barnkonventionen, är sammansatt utifrån 
att ge ett brett perspektiv kring vad som är viktigt att tänka på i måltidsmiljöerna. I kommande ar-
bete som fortsätter 2020 involveras även elever, skolans och kökets personal. 

  

Livsmedelsförsörjning i kris 

Under 2019 påbörjades kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys i händelse av kris. I det 
arbetet har det framkommit att livsmedelsförsörjning är en viktig del för delar av kommunens verk-
samheter som mat till äldreboenden och barnomsorg samt skollunch. Avdelningen för kost miljö 
och folkhälsa har tillsammans med kommunledningens marknadschef startat upp planeringen av 
hur kommunen ska anordna och tänka kring livsmedelsförsörjningen för dels kommunorganisat-
ionen, samt det geografiska området Vallentuna kommun, vid höjd beredskap/krig. 

Verksamheterna inom både utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämndens ansvarsområ-
den behöver arbeta tillsammans kring planering för insatser vid höjd beredskap där livsmedelsför-
sörjning är ett av innehållet. Arbetet med att ta fram en heltäckande krisberedskapsplan för livsme-
delsförsörjning i kris är inte påbörjad. Uppdraget behöver tydliggöras och eventuell budget klargö-
ras inför ett sådant arbete där lärdomar av övning Havsörn tas hänsyn till. 

  

  

Nämndens mål: 
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna 
gymnasium aktivt bidra till en giftfri miljö och ett cirkulärt samhälle 
samt bidra till att begränsa klimatpåverkan. 

 Målet är uppfyllt 

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet 

Under 2019 har förvaltningen påbörjat arbetet med olika aktiviteter för att nå målet om att aktivt 
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bidra till en giftfri miljö och ett cirkulärt samhälle samt bidra till att begränsa klimatpåverkan. Arbe-
tet kring dessa aktiviteter går i enlighet med plan och bedömningen är därför att förväntad effekt är 
uppnådd. 

  

Implementera kemikalierutin 

Vallentuna kommun har tagit fram en övergripande kemikalieplan som stödjer verksamheterna att 
arbeta enligt lagkrav. Barn- och ungdomsförvaltningen har förenklat kemikalierutinen och förtydli-
gat vad som gäller för köksverksamheten. Kemikalierutinen är publicerad på intranätet och varje 
verksamhet i kommunen ansvarar för att ta reda på och arbeta enligt de rutiner som gäller genom 
att antingen ta del av befintliga rutiner eller skapa egna anpassade efter sin verksamhet. 

Under 2019 har kostenhetens miljöombud arbetat med att ta fram kemikalierutin- pärm till alla 
kök. Arbetet pågår och fortsätter 2020. 

  

Svinn-initiativet 

Agenda 2030 har satt som mål att matsvinnet ska halverats till år 2030. Matsvinn är en stor bidra-
gande faktor till negativ klimatpåverkan och kostar samhället mycket pengar varje år och den of-
fentliga måltiden är viktig i arbetet med att nå miljömål och bidra till agenda 2030. 

I december 2019 startade ett samverkansarbete mellan avdelningschef kost, miljö och folkhälsa, 
kökschefer från Hjälmstaskolan, Gustav Vasa skolan, Vallentuna gymnasium, Rosendalsskolan 
södra och Karbyskolan samt lokalstrateg och avdelningschef för ekonomi och administration. Syftet 
är att organisera ett arbete med att minska matsvinnet i våra verksamheter, främst skolmatsalarna 
och ta fram arbetssättet för hur verksamheterna ska minska sitt matsvinn. Statistik på insamlad 
mängd matavfall för 2019 är utgångspunkt för arbetet. Därefter provar varje kök aktiviteter samt 
involverar skolans personal och elever för att på så sätt försöka minska matsvinnet. En definition på 
vad matsvinn och matavfall är tas fram av kostchef med förslag på aktiviteter att prova i verksam-
heterna. Arbetet följs upp i februari/mars 2020. 

  

Sträva efter att 100 procent av den kyckling som köps in ska vara av svenskt ursprung 

Under perioden januari till december 2019 har 82 procent av inköpt färsk kyckling och 78 procent 
av djupfrysta kycklingprodukter varit av svenskt ursprung. Det är en ökning i jämförelse med 
samma period 2018 då inköpen av svensk färsk kyckling stod för 76 procent och svenska djupfrysta 
kycklingprodukter stod för 46 procent. Anledningen till att målet 100 procent inte är nått kan vara 
inköpsmönster, att produkter inte finns med ursprung svenskt, svårighet att hålla sin livsmedels-
budget eller att utbytesvaror från leverantören levererats med annat ursprung. 

  

Utvärdering av inköp nötkött med ursprung Vallentuna 

Utbildningsnämnden beslutade hösten 2018 att uppmana förvaltningen att i största möjligaste mån 
köpa in kött med ursprung från Vallentuna. Syftet var att kunna stötta de lokala lantbrukarna som 
då befann sig i en krissituation på grund av sommarens torka. En utredning visade att det fanns 
möjlighet till inköp av lokalt kött inom de avtal som fanns, och även 2019 finns, med kommunen. 
Uppmaningen till förvaltningen resulterade i en inköpsorganisation mellan leverantören, bonden, 
slaktaren och styckaren som möjliggjorde att elva serveringar av nötfärs från djur som kommer från 
Vallentuna genomförts under 2019. 

I den utvärdering som gjorts har ett kortare resonemang kring foder och klimatpåverkan förts. 
Livsmedel har stor klimatpåverkan men påverkar också andra hållbarhetsaspekter. Det finns en del 
målkonflikter vilket försvårar att hitta den enkla vägen för val vid inköp. Uppdraget från politiken 
och möjligheten att köpa in kött med ursprung Vallentuna har gjort att Vallentuna kommun upp-
märksammats positivt hos lantbrukare i kommunen och även vårdnadshavare och andra medbor-
gare i kommunen. Beslutet och inköpsorganisationen har även uppmärksammats positivt av Läns-
styrelsen och övriga kommuner i Stockholm Nordost. Inför 2020 förs diskussion med leverantören 
om möjlighet att köpa även tärnat och strimlat kött från Vallentunas kor. Servering av Vallentuna-
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färsen fortsätter under 2020. 

  

Inventering av källsorteringsmöjligheter  

Insamling av hushållens avfall är en lagstadgad uppgift för kommunen. Kommunen försöker få in-
vånarna att källsortera och hantera avfall rätt. Därför är det viktigt att våra egna kommunala verk-
samheter, och liknande funktioner i privat regi, också sorterar avfall på ett bra sätt. Samhällsbygg-
nadsförvaltningen har gett barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att inventera verksamheter-
nas möjligheter att källsortera. Under 2019 har en enkät med frågor kring hur källsortering och 
hantering av avfall fungerar skickats till kontaktpersoner för avfallsabonnemang, till kommunens 
miljöombud och till miljökontakterna på kommunens fritidshem. Syftet har varit att få information 
om hur avfallshanteringen fungerar för att sedan kunna jobba systematiskt och se till att få igång 
källsortering på så många ställen som möjligt. Arbetet fortsätter under 2020 med insamlandet av 
information, analys och planering av aktiviteter. Barn- och ungdomsförvaltningens avdelning för 
kost, miljö och folkhälsa arbetar tillsammans med kommunens miljöstrateg kring denna fråga. 

  

Skafferiavtal för kommunens alla verksamheter 

Under 2019 har Vallentuna kommun provat ett skafferiavtal med Mathem. Avtalet utvärderades 
under december månad med en enkät till användarna, för att ta reda på intresset för ett fortsatt 
avtal med denna typ av tjänst. Utvärderingen visar att alla förutom en användare upplever att skaf-
feriavtalet gett en förenklad arbetssituation, både utifrån tidsbesparande och arbetsmiljömässigt 
perspektiv. Avdelning kost miljö och folkhälsa och upphandlingskontoret startar därför i början av 
2020 en upphandling av tjänsten. 

  

Bästa kommunen att bo och leva i 

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

 Arbete pågår 

Verksamhet av hög kvalitet innebär för utbildningsnämnden att gymnasiet såväl som den vuxenut-
bildning som erbjuds via Kunskapscentrum Nordost (KCNO) ska hålla en hög kvalitet vad gäller 
trygghet och studiero. Det betyder också att undervisningen ska vara av hög kvalitet så att eleverna 
får en möjlighet att nå så höga resultat som möjligt. Utbildningsnämnden följer regelbundet upp de 
resultat som finns för vuxenutbildningen och gymnasiet för att kunna besluta om insatser som krävs 
för att säkerställa hög kvalitet i verksamheterna. Resultat inom nämndens verksamhetsområde har i 
vissa aspekter en positiv utveckling och andelen elever på gymnasiet som tar examen från yrkesför-
beredande fortsätter att öka, även inom vuxenutbildningen är måluppfyllelsen god. Men det genom-
snittliga meritvärdet för avgångselever och andel elever med examen inom 3 år är i jämförelse med 
andra kommuner och riket mycket lägre än förväntat resultat och bedömningen är att resultaten 
behöver utvecklas ytterligare för gymnasiet för att det kommungemensamma målet ska kunna ses 
som helt uppnått i relation till utbildningsnämndens verksamheter. 

  

  

Nämndens mål: 
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna 
gymnasium arbeta för att gymnasiet ska vara en attraktiv skola för 
regionens elever och lärare. 

 Arbete pågår 



Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 12(34) 

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet 

Under året har aktiviteter initierats för att nå målet om att tillsammans med Vallentuna gymnasium 
arbeta för att gymnasiet ska vara en attraktiv skola för regionens elever och lärare. Vallentuna gym-
nasium har under året genomfört flertalet aktiviteter för att utveckla verksamheten utifrån enkät-
svaren och påbörjat nya för att arbeta mot målet. Mot bakgrund av resultat kring trygghet och ar-
betsro i enkäten som Storsthlm genomfört kan målet dock inte anses vara helt uppfyllt. 

  

Arbete för ökad upplevd trivsel 

Under april publicerades Storsthlm:s (Stockholmsregionen består av 26 kommuner i Stockholms 
län och benämns Storsthlm) enkät för årskurs två om elevers upplevelse om sin gymnasieutbild-
ning. Det som framgår av enkäten är att eleverna skattar utbildningen högre i denna enkät än i förra 
årets enkät och att resultatet nu är i paritet med länssnittet. Frågor kring lärandet skattas högre än 
länet i snitt, medan frågor kring trygghet och arbetsro är fortsatt något lägre än länssnittet. Dock 
har det skett en förbättring även kring dessa frågor sedan förra enkäten. 

Lärare på Vallentuna gymnasium har djupintervjuat eleverna i årskurs ett och två för att ta dels ta 
reda på bakgrunden till de låga resultaten från eleverna i årskurs två, men även för att få eleverna i 
årskurs ett delaktiga i arbetet att ta fram aktiviteter som ska leda till att eleverna i högre grad upple-
ver att de trivs på skolan och med sin utbildning. 

Ett resultat av arbetet med analyserna av förra enkäten blev en lösning där de nya eleverna i årskurs 
ett på yrkesprogrammen läser de gymnasiegemensamma ämnena i blandade grupper för att luckra 
upp programtillhörigheten som kan vara cementerande. Elever från fordon- och transportpro-
grammen läser med elever från handels- och administrationsprogrammet medan elever från bygg- 
och anläggningsprogrammet läser med elever från barn- och fritidsprogrammet. Detta leder också 
till en ökad blandning av tjejer och killar i undervisningen. Gymnasiets utvärdering visar att uppläg-
get har gett en positiv effekt och kommer därför att fortsätta med arbetet. Det utökas även med att 
elever från språkintroduktion inkluderas i två olika arbetslag vilket gör att dessa elever möter fler 
elever från nationella program i vardagen. Det gör även att lärares kompetens att undervisa elever 
med andra modersmål än svenska tas tillvara i högre utsträckning i personalgruppen. Utifrån det 
som har framkommit i enkätresultat och intervjuer kommer även elevrådet att genomföra aktivite-
ter på Vallentuna gymnasium för att öka känslan av samhörighet. 

Vidare deltar Vallentuna gymnasium i projektet för nyanlända i Stockholms län "Drömmar och 
drivkrafter" som finansieras av Länsstyrelsen. Projektet syftar till att fler elever ska mötas över 
gränserna och vänder sig till alla årskurser där eleverna får delta i mån av plats. Två projektledare 
på gymnasiet planerade aktiviteter utifrån kartläggning av elevernas intressen. Under våren genom-
fördes en fotbollsturnering och en dataspelsaktivitet och under hösten kultur- och idrottsaktiviteter. 

  

Implementera DF respons, system för digitalisering av administrativa processer 

Vallentuna gymnasium använder systemet DF Respons i syfte att kvalitetssäkra, systematisera och 
effektivisera kränkande behandlingsprocessen. I nästa steg ska även andra administrativa processer 
såsom anmälan om behov av särskilt stöd, elevhälsoteamsarbete, åtgärdsprogram och elevanteck-
ningar digitaliseras. Implementering av processerna planeras till 2020. 

  

Ta fram ett gemensamt arbetssätt för att lyfta fram barnperspektivet 

Barn- och ungdomsförvaltningen har under 2019 arbetat med att sätta sig in i barnkonventionens 
olika barnperspektiv och reda ut den mer exakta innebörden av olika snarlika begrepp som före-
kommer i sammanhanget i och med att barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020. Att arbeta 
rättighetsbaserat finns redan förankrat i både skollagen (2010:800) och läroplanerna (Gy11 och 
GySär13) (Lpfö18), Lgr11 och Lsär11) och innebär i sig inte att ett nytt perspektiv tillkommit i barn- 
och ungdomsförvaltningens arbete. Det är redan ett av förskolans och skolans huvuduppdrag. För-
valtningen har hittills främst arbetat med omvärldsbevakning och med att sätta sig in i barnkon-
ventionens olika barnperspektiv och de olika begrepp som i övrigt förekommer i sammanhanget 
såsom barns delaktighet, barnrättsperspektiv, barnkonsekvensanalys, barnbokslut, barnrättsstrateg, 
lokal barnombudsman för att nämna några. Definitionen barn enligt barnkonventionen omfattar 
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varje människa under 18 år. 

I början av december 2019 sammanställde och publicerade barn- och ungdomsförvaltningen en 
informationssida om ”barnets rättigheter och barnkonventionen på BUF” på kommunens intranät. 
Sidan innehåller stödmaterial för att inkorporera barnkonventionen i det dagliga arbetet inom barn- 
och ungdomsförvaltningens verksamheter. Bland stödmaterialet finns, förutom länkar till barnkon-
ventionens artiklar, en checklista som kan användas för att säkerställa att barns delaktighet och 
perspektiv finns med i arbetsprocesser och beslut som rör barn antingen direkt eller indirekt, en 
metod för att lyssna på och beakta barns perspektiv, länkar till lektionsmaterial om barnkonvent-
ionen för pedagoger, de olika stegen i en barnkonsekvensanalys samt en grundutbildning i barnkon-
ventionen i form av en film. Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att utveckla och uppdatera 
sidan allteftersom. 

Som en del i omvärldsbevakningen besökte en arbetsgrupp på förvaltningen Simrishamns kommun 
under hösten i syfte att ta del av Simrishamns kommuns långa erfarenhet av arbete med barns rät-
tigheter och kommunens framgångsrika implementering av barnkonventionen i sina verksamheter. 
Barn- och ungdomsförvaltningen startar under våren 2020 ett nytt projekt som berör barn under 18 
år och kommer bli ett pilotprojekt vad gäller tillämpningen av barnkonventionen. Avsikten med 
pilotprojektet är att kunna ta fram ett arbetssätt för att omsätta barnkonventionen i handling, och 
därmed kunna säkerställa att ett barnrättsperspektiv finns med i arbets- och beslutsprocessen. Ar-
betssättet ska sedan kunna användas i andra projekt. 

I samverkan med barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter, kommer arbetsgruppen att ta 
fram förslag på utbildningsinsatser riktade till såväl medarbetare som barn och elever. I övrigt fort-
sätter arbetsgruppen sitt implementeringsarbete enligt plan och kommer att fortsätta verka för att 
utveckla samverkan med andra förvaltningar och andra aktörer kring barnrättsarbetet. I det fort-
satta arbetet ingår även att ta fram en handlingsplan för att främja och utveckla barnrättsarbetet 
inom barn- och ungdomsförvaltningen, som beräknas vara klar senast i juni 2020. 

  

Införandet av digital hälsoenkät 

I samband med att skolhälsovården genomför hälsosamtal svarar eleverna på en enkät om livsstils-
frågor som berör den fysiska, psykiska och sociala hälsan för individen. Syftet med hälsoenkäten 
oavsett form är att ge ett bra underlag för hälsosamtalet med varje enskild elev. Elektronisk enkät 
till journalsystemet är upphandlad och implementeras under hösten 2019. I samband med att en 
elektronisk enkät införs kommer resultaten även kunna bearbetas på en aggregerad nivå och berätta 
mer om elevers fysiska och psykiska hälsa på ett övergripande plan. Det är information som efter-
frågats av rektorer och kommunledning. Förhoppningen är att utfallet ska kunna användas så att 
mer riktade insatser kan genomföras för att förbättra elevers hälsa och mående. Systemet planeras 
vara helt i bruk läsåret 2020-2021. 

  

Ökad tillgänglighet till Ungdomsmottagningen 

Under 2019 har ungdomsmottagningen flyttat till en mer central plats i kommunen för att öka till-
gängligheten för ungdomar 12-23 år i Vallentuna. Lokalerna på Industrivägen 4 som rymmer barn-
morskerum, kuratorsrum, kök, väntrum, läkarrum och rum för klassbesök invigdes under hösten 
och är nu i bruk. 

  

Måltiden som helhet och ett pedagogiskt verktyg. 

September 2019 beslutade kommunfullmäktige om en måltidspolicy som ersätter den tidigare kost-
policyn i Vallentuna kommun. Policyn riktar sig till verksamheter inom både utbildningsnämnden 
och barn- och ungdomsnämndens ansvarsområden och syftar till att bidra till jämlik hälsa och skol-
gång för eleverna på Vallentuna gymnasium. Den nya policyn har tre inriktningar; hälsosam, hållbar 
och pedagogisk måltid och har fokus på arbetet med måltiden som helhet och samarbetet mellan 
berörda parter. Måltiden kan också användas som styrning mot kommunens miljömål. Barn- och 
ungdomsförvaltningen kommer under 2020 ta fram riktlinje eller beskrivning på hur policyn ska 
tolkas av verksamheterna. 
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Nämndens mål: 
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna 
gymnasium arbeta för att eleverna vid Vallentuna gymnasium ska nå 
höga resultat. 

 Arbete pågår 

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet 

Under året har aktiviteter påbörjats för att nå målet om att tillsammans med Vallentuna gymnasium 
arbeta för att eleverna vid Vallentuna gymnasium ska nå höga resultat. Läsåret 2018-2019 fortsatte 
Vallentuna gymnasium att förbättra sina resultat vad gäller andel elever som tar examen från ett 
yrkesprogram. Resultatet har även förbättrats vad gäller andel elever som tar examen inom tre år 
jämfört med tidigare år. I jämförelse med riket är dock resultaten fortfarande lägre både vad gäller 
andel med examen inom tre år och genomsnittligt meritvärde. Arbetet kring planerade aktiviteter 
fortsätter enligt plan, men förvaltningens bedömning är att fler aktiviteter behöver påbörjas för att 
intensifiera arbetet med att förbättra resultaten ytterligare. I och med samarbetet med Skolverket 
och projektet Samverkan för bästa skola kommer också ett antal aktiviteter för förbättrade resultat 
att identifieras och påbörjas under nästa läsår. Bedömningen är att förväntad effekt för året inte kan 
anses vara uppnådd och målet är inte helt uppfyllt. 

  

Samverkan för bästa skola 

Under 2019 har arbetet med Samverkan för bästa skola löpt på enligt Skolverkets planering. Samt-
liga deltagande enheter och huvudmannagruppen har arbetat med att ta fram en nulägesanalys 
utifrån en fastlagd process. Den analysen har sedan legat till grund för en åtgärdsplan. I samverkan 
med Uppsala universitet har ett förslag på åtgärder i form av främst handledning tagits fram. Det 
gäller dock enbart enheterna då bytet av utbildningschef samt kommunplanen för 2020-2022 inne-
burit förändrade förutsättningar för organisationen. De insatser som planerats har i augusti 2019 
formellt beslutats genom en överenskommelse mellan Skolverket och Vallentuna Kommun och 
handledningsinsatser med Vallentuna gymnasium har påbörjats under hösten 2019. 

  

Fortsätta arbetet med PRIO på gymnasiet 

PRIO (planering, resultat, initiativ, organisation) handlar om att skapa en skolorganisation som 
arbetar med ständiga förbättringar. PRIO utgår från slutsatserna i McKinseys & Companys rappor-
ter om framgångsrika skolsystem samt aktuell forskning om vad som påverkar elevers studieresul-
tat. PRIO-arbetet syftar till att, utifrån en kartläggning av verksamheten, utforma och implementera 
nya arbetssätt och processer. Förändringsarbetet har genomförts av personal och skolledning med 
stöd av processledare från förvaltningen. Under 2017 presenterades kartläggningen och de priorite-
rade utvecklingsområdena på Vallentuna gymnasium. Kartläggningen har bestått av mötesobservat-
ioner, djupintervjuer av all personal, enkät och tidslogg. De områden som identifierats för fortsatt 
arbete är: överlämningar och introduktion av nya elever, analys av resultatdata, främja lika rättig-
heter, återkoppling från skolledningen samt en genomlysning av det tematiska arbetet. 

Under 2019 har gymnasiets ledning och personal i olika arbetsgrupper fortsatt arbetet med dessa 
utvecklingsområden. I arbetet med Samverkan för bästa skola har arbetet med PRIO beaktats. 

  

Främjande närvaroarbete 
Under hösten 2018 tog förvaltningen tillsammans med gymnasiet fram en rutin för att arbeta främ-
jande och förebyggande kring närvaro för att minska frånvaron. Gymnasiet har arbetat efter rutinen 
under läsåret och hela 2019, men ser att det finns utmaningar som främst handlar om att få alla 
lärare att tillämpa rutinen likvärdigt när det gäller den åtgärdande delen. Elevhälsan på Vallentuna 
gymnasium har fått i uppdrag att ta fram aktiviteter för att arbeta med främjande och förebyggande 
insatser. 
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Utveckla och implementera rutiner kring studiehandledning på modersmålet 

Under läsåret 2018-2019 hjälpte mottagningsgruppen cirka 40 elever i årskurs 3-9. Vissa elever fick 
stöd i ett par månader medan andra fick stöd hela läsåret. Målet är att kunna garantera ett stöd på 
ungefär sex månader. Studiehandledarna gav under samma period stöd till cirka 100 elever från 
årskurs 1-9. Stödet ges så länge eleven har ett behov. Då antalet nyanlända stadigt ökar ser enheten 
ett behov av att optimera strukturen för stödet så att eleven snabbare når självständighet. Under 
2019 har mottagningsgruppen, som arbetar med det som kallas "nybörjarsvenska", tagit fram nya 
rutiner och checklistor till skolornas inskrivningssamtal som nu finns tillgängliga för alla verksam-
heter på kommunens intranät. 

För att alla nyanlända elever ska få en ändamålsenlig studiehandledning på modersmålet som en 
stödinsats bland andra behöver denna utvecklas och en ny hantering sedan implementeras. Det 
finns ett behov av att förtydliga hur stödet studiehandledning kan användas på bästa sätt på sko-
lorna. Barn- och ungdomsförvaltningen har under 2019 initierat ett arbete med att ta fram ett för-
slag för en ny organisation kring studiehandledning. Förslaget beräknas vara klart i början av 2020. 

  

Ta fram kommungemensamma rutiner och förhållningssätt för övergångar i kommunala skol-
verksamheter i grundskola och gymnasiet 

Nya rutiner för övergångar mellan stadier och skolformer har utarbetats och började gälla för läså-
ret 2019-2020. Syftet med rutinerna är att alla eleverna ska ha en kontinuitet och progression i sitt 
lärande. Rutinerna syftar till ett likvärdigt arbetssätt för alla kommunala grundskolor när det gäller 
övergångar mellan skolor och mellan stadier. En förändring av Skollagen har skett 2019-07-01, i 
denna ändring betonas den avlämnande skolans ansvar (Skollagen Kap. 3§12 j). Den ska lämna 
relevant information till den mottagande skolan med information om elevens kunskapsnivå och 
vilka behov eleven har. Eleverna från de kommunala grundskolorna sprids till ett stort antal gymna-
sieskolor och detta innebär att övergången blir komplex. Gymnasieantagningen i Stockholm är ge-
mensam för hela regionen och databaser finns för utbyte av information mellan grundskola och 
gymnasium. Dessutom sker ett utbyte av information mellan de kommunala grundskolorna och 
Vallentuna gymnasium inför gymnasiestarten. Som stöd till de kommunala skolorna finns gemen-
samma blanketter samt en konkret tidsplan. 

  

Nämndens mål: 
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar i samverkan för att en at-
traktiv vuxenutbildning bedrivs för regionens elever och lärare. 

 Målet är uppfyllt 

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet 

Under året har förvaltningen fortsatt att följa upp den utbildning som anordnas via Kunskapscent-
rum nordost (KCNO) och i vilken utsträckning eleverna är nöjda med den utbildning som erbjuds. 
Granskningar av utförare inom KCNO har förbättrats under 2019 vilket lett till att avtal sagts upp 
där utförare inte håller god kvalitet. KCNO och vuxenutbildningen kommer under januari 2020 
förändra sitt systematiska kvalitetsarbete genom att förvaltningscheferna inom KCNO och vuxenut-
bildningen kommer att förändra riktlinjer och gå igenom nuvarande skrivelser. I den stora enkäten 
som årligen genomförs och i vilken alla elever inom vuxenutbildning och svenska för invandrare 
(sfi) får möjlighet att svara på, framgår det att eleverna är nöjda med den utbildning de ges. Vid de 
samtal som förvaltningen har med ansvarig rektor för KCNO framgår inte heller något annat än att 
eleverna får ta del av en attraktiv utbildning. Mot bakgrund av detta är bedömningen att målet är 
uppfyllt. 

  

Trivselenkäter inom vuxenutbildningen 

KCNO, arbetar efter ett fastställt årshjul och kvalitetsrapport för helåret 2019 kommer att presente-
ras i mars 2020. De uppgifter som finns här bygger på kvalitetsrapport för 2018. Inom det systema-
tiska kvalitetsarbetet har förstärkning skett när det gäller uppföljning av elevernas trygghet, den 
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länsövergripande enkäten används som ett mätinstrument för detta. Den genomförs varje år och 
omfattar alla studerande inom vuxenutbildning och sfi. I elevenkäten mäts bland annat kundnöjd-
het, trygghet och inflytande. Svarsfrekvensen totalt var 56 procent. 

Tabell: Trivselenkäter inom vuxenutbildningen, Stockholms län. Andel positiva svar. 

Tabell 1. Elevenkät, Stockholms län. Siffror inom parentes 2017 

Fråga Vuxen utbildning Vux. KCNO helhet 
2018 

sfi sfi KCNO helhet 
2018 

Kundnöjdhet 80 (88) 85 (88) 86 (84) 91 (84) 

Trygghet 88 (94) 91 (92) 98 (90) 94 (90) 

Inflytande 80 (86) 83 (84) 73 (80) 80 (75) 

I enkäten mäts kundnöjdhet genom frågan "Jag kan rekommendera min skola till andra". Detta 
räknas som ett sammantaget mått på elevernas omdöme om skolan och studierna. KCNO har satt 
målet 85 procent positiva svar vad gäller kundnöjdhet. Vallentuna ligger något under målnivån med 
80 procent nöjda elever för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Detta är en minskning 
sedan 2017 då nivån låg på 88 procent. Analys av svaren visar att av Vallentunas 113 svar återfinns 
46 svar från elever som går hos fyra anordnare som alla ligger under 80 procent. För sfi ligger ande-
len nöjda på 86 procent, detta är en ökning sedan 2017 med två procent. Faktorer som har påverkat 
nöjdheten är gruppstorlek och lokalernas utformning. KCNO har vid verksamhetsbesök under 2018 
kontrollerat gruppstorlek. De leverantörer som har större grupper än vad avtalet reglerar ska redo-
visa åtgärder i en handlingsplan. 

Trygghet mäts genom andelen positiva svar på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan". Enligt 
enkäten visar eleverna inom sfi mycket hög trygghet generellt och 98 procent av Vallentunas elever 
svarar positivt på det påståendet. 

Elever ska ges inflytande över utbildningen och arbetsformerna. 80 procent av Vallentunas elever 
inom vuxenutbildningen ger positiva svar. Det är en minskning sedan 2017. Enligt den analys som 
KCNO gör har typ av studier betydelse för hur positiva eleverna är. Elever som läser teoretiska gym-
nasiala studier är minst nöjda med sitt inflytande och äldre elever är mer nöjda än yngre. Elever 
med annat modersmål än svenska är mer nöjda. Vid verksamhetsbesök ställs det frågor till varje 
anordnare om medinflytande, klassråd och elevråd. 

Nämndens mål: 
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar i samverkan för att eleverna 
inom vuxenutbildningen ska ha en hög måluppfyllelse. 

 Målet är uppfyllt 

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet 

Under året har förvaltningen fortsatt att följa upp den utbildning som anordnas via KCNO och i 
vilken utsträckning eleverna når en hög måluppfyllelse. Vid en genomgång av KCNO:s senaste årliga 
kvalitetsrapport framgår att eleverna i stor utsträckning når höga resultat och visar en progression i 
sina studier inom sfi. Mot bakgrund av detta är bedömningen att målet är uppfyllt. 

  

Måluppfyllelsen inom vuxenutbildningen 

KCNO, har under senare år förstärkt det systematiska kvalitetsarbetet och enligt det fastställda års-
hjulet ska kvalitetsrapport för helåret 2019 redovisas i mars 2020. De uppgifter som finns här byg-
ger på kvalitetsrapport för 2018. Utbildningar inom gymnasial - och grundläggande vuxenutbild-
ningen samt sfi, bedrivs på entreprenad, leverantörerna auktoriseras och får avtal för att bedriva 
undervisning. I december 2017 fanns det 27 leverantörer och i december 2018 var det totalt 40 leve-
rantörer. Ökningen gäller både högskoleförberedande utbildningar och yrkesutbildningar. Auktori-
sationssystemet utökades 2019-01-01 till att gälla även leverantörer av sfi. Enligt kraven för auktori-
sation har varje anordnare ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. Alla leverantörerna måste 
årligen göra en kvalitetsrapport som sker efter en, av KCNO, fastställd mall. KCNO följer upp kvali-
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teten hos leverantörerna av utbildning genom dialogmöten, verksamhetsbesök samt krav på inläm-
ning av kvalitetsrapporter. Eleven väljer utbildningsanordnare utifrån ansökan, vägledning och en 
antagningsprocess som sker enligt en kundvalsmodell. Studierna avslutas med betygsättning av 
legitimerad kurslärare. 

Skolinspektionen granskade Vallentuna kommun som huvudman för vuxenutbildningen i den re-
gelbundna tillsynen, vårterminen 2018. I tillsynen framkom att Vallentuna kommun som huvud-
man för vuxenutbildning uppfyller författningarnas krav och att tillsynen därmed avslutades. 

Februari 2019 var det totalt 468 studerande från Vallentuna kommun som studerade inom vuxen-
utbildningen. Fördelning mellan olika studieformer för 2018 såg ut enligt tabell 1. 

Tabell 1. Antal kursdeltagare 2018 

Verksamhet Antal kursdeltagare 2018, siffror 
inom parentes 2017 

Andel godkända betyg, siffror 
inom parentes 2017 

Kommunal vuxenutbildning, 
grundläggande nivå 

43 (68) 854 (472) 

Kommunal vuxenutbildning, 
gymnasial nivå 

346 (286) 6038 (2724) 

Utbildning i svenska för invand-
rare (sfi) 

280 (139) 1089 (598) 

Det har skett en stor ökning av antalet studerande inom vuxenutbildningen. Det totala antalet god-
kända betyg har ökat för alla tre verksamheterna sedan 2017. KCNO konstaterar att antalet nyan-
lända fortfarande är högt och att deras utbildningsbehov är omfattande. 

Tabell 2. Gymnasial vuxenutbildning, andel betyg med godkända resultat 

Kommun Delår 1 2015 2016 2017 2018 Antal betyg 
2017 

Vallentuna 86 81 82 84 702 

Kunskaps-
centrum Nord-
ost 

85 81 84 83 3324 (2724 
godkända) 

När det gäller den grundläggande vuxenutbildningen har 84 procent av Vallentunas elever god-
kända resultat 2018. Detta ligger över det totala målet för hela KCNO på 80 procent. Resultaten per 
anordnare är höga och majoriteten av dessa når målnivån. Det är relativt få betyg, totalt 161 betyg 
för Vallentunas elever. 

Tabell 3. Grundläggande vuxenutbildning, andel betyg med godkända resultat 

Kommun 2014/15 2015/16 2017 2018 Antal betyg 
2018 (2017) 

Vallentuna 92 84 87 84 161 (109) 

Kunskapscentrum 
Nordost 

95 90 87 83 1034 (561) 854 
(472) god-
kända 

84 procent av Vallentunas elever som läser inom den gymnasiala vuxenutbildningen får godkända 
betyg. Antalet betyg har ökat och KCNO konstaterar att det har skett en mycket stor ökning av anta-
let studerande inom vuxenutbildningen sedan 2017. En mängd verksamhetsuppföljningar har skett 
för att förbättra leverantörernas pedagogiska insatser. Samtidigt har dock många leverantörer till-
kommit under 2018 som kan påverka resultaten. Betygssnittet är gott när det gäller yrkeskurser och 
det ämne som har lägst andel godkända betyg är matematik. I analysen står också att distanskurser 
innebär en utmaning, dessa har generellt lägre betygssnitt än reguljära kurser i klassrum. Vägledar-
na inom KCNO har arbetat för att eleverna ska börja på rätt utbildning/kurs och de har kontrollerat 
elevernas förutsättningar att klara studierna. Ytterligare uppföljning behövs för att se om det är 
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pedagogiska eller metodiska åtgärder som behövs hos de leverantörer som har sämre resultat. 

Tabell 4. Sfi, svenska för invandrare, antal betyg, betygsfördelning per kurs 2018 

Kurs A B C D E F Total 
(2017) 

Procent 
av alla 
betyg 
(ca) 

1A 13 32 26 19 9  99 (44) 9 % 

1 B 1 1 5 9 24 5 45 (19) 4 % 

1 C  2 1  5  8 (4) 1 % 

1 D   1  1 1 3 (1) 1 % 

2 B 8 26 31 62 106  233 (122) 21 % 

2 C 3 7 26 31 90 2 159 (86) 14 % 

2 D 1 10 21 21 64  117 (60) 11 % 

3 C 15 52 59 52 66 2 246 (152) 22 % 

3 D 9 43 46 36 55  186 (111) 17 % 

 50 173 216 230 420 10 1099(599)  

Antalet timmar per kurs är anpassad till elevernas studiebakgrund och de kunskaper som finns 
kring antal timmar som krävs per kurs. Timfördelningen per kurs regleras genom avtal. Betygsska-
lan omfattar A-F och alla elever ska i princip lämna sfi med godkända betyg, detta innebär att bety-
get F sällan används. Totalt avslutar 99 procent av eleverna sfi med godkända betyg. Den vanligaste 
betygsnivån är E, 38 procent, och minst frekvent är betyget A, 5 procent. Den vanligaste kursen är 
kurs 3 C med 22 procent av alla betyg. 

Elevgenomströmningen är det övergripande kommunala målet för sfi, eleverna ska få förutsättning-
ar till sysselsättning och egen försörjning. Under 2018 har flera projekt pågått för att hitta effektiva 
vägar till sysselsättning, sfi kurser är en del av dessa projekt. Exempelvis har utbildningspaket skap-
ats som innehåller en kombination av sfi och yrkesutbildning via arbetsmarknadsutbildningar. 

  

Fler och växande Vallentunaföretag 

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

 Arbete pågår 

För att utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till måluppfyllelse för det kommungemen-
samma målet att Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i 
gemenskap ska kunna växa betyder det för utbildningsnämnden bland annat att Vallentuna gymna-
sium kontinuerligt ska utveckla samarbete med företag, organisationer och föreningar samt institut-
ioner inom högre utbildning. Utbildningsnämnden har genom Vallentuna gymnasium ett internat-
ionellt samarbete med Butler University som skapar förutsättningar för både personal och elever att 
få erfarenhet utanför Sveriges gränser. Utbytet har utökats och involverar nu även ett samarbete 
med Uppsala universitet. Genom samarbete mellan gymnasiets utbildning i barn- och fritid och 
kommunala förskolans verksamhet har utbildningsnämnden även skapat lokala samarbeten som 
främjar elevernas lärande och tillgång till erfarenhet på arbetsmarknaden. Målet betyder även att 
utbildningsnämnden ska verka för att fler elever har förutsättningar att starta eget företag. För ele-
ver på handels-, bygg- och ekonomiprogrammet på Vallentuna gymnasium ingår det i utbildningen 
att starta driva och avveckla ett ung företagsamhets (UF) företag, utbildningen ger eleverna stöd 
genom processen och ger eleverna verktyg för och erfarenhet i hur ett företag drivs. Under somma-
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ren 2019 erbjöd utbildningsnämnden via sommarjobb ungdomar i kommunen möjlighet att prova 
på hur det är att driva eget företag i samarbete med Rookie Startup. 

För att bidra till det kommungemensamma målet arbetar utbildningsnämnden även för att elever 
på Vallentuna gymnasium och inom vuxenutbildningen ska ges ökade möjligheter för inträde på 
arbetsmarknaden. Det har skett en positiv utveckling i detta arbete men resultaten för genom-
strömning på gymnasiet och andelen som tar examen samt genomsnittlig meritpoäng behöver öka 
och fler alternativa vägar till arbetsmarknaden för elever behöver utformas för att ge eleverna goda 
förutsättningar till vidare studier och anställningsbarhet och därmed bidra till det kommungemen-
samma målet i högre utsträckning. 

  

Nämndens mål: 
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna 
gymnasium kontinuerligt utveckla samarbetet med företag, organisat-
ioner och föreningar samt institutioner inom högre utbildning. 

 Målet är uppfyllt 

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet 

Under året har arbetet med att utveckla elevers entreprenöriella förmåga påbörjats för att nå målet 
om att tillsammans med Vallentuna gymnasium kontinuerligt utveckla samarbetet med företag, 
organisationer och föreningar samt institutioner inom högre utbildning. Internationella utbytena 
har under året utökats så att fler lärare är delaktiga och samverkan mellan barn- och fritidspro-
grammet och kommunens förskolor har startats upp. Arbetet kring dessa aktiviteter löper på enligt 
plan och genom utökat samarbete både lokalt och med lärosäten i Sverige och internationellt kan 
målet ses som uppfyllt. 

  

Utveckla elevernas entreprenöriella förmåga 

Vallentuna gymnasium har under 2019 beviljats statsbidrag för arbetet med att utveckla elevernas 
entreprenöriella förmåga. Inom ramen för detta har gymnasiet under hösten genomfört ett halv-
dagsseminarium om grönt och hållbart entreprenörskap i samarbete med Södertörns högskola. 
Gymnasiet har påbörjat planeringen och enligt planen kommer i första hand klasser inom de sam-
hällsvetenskapliga-, ekonomi- och handelsprogrammen att delta i satsningen i samverkan med 
kommunens näringslivsstrateg. Deltagande klasser kommer att knytas ihop med ett antal mindre 
lokala företag som har tackat ja till att ingå. Syftet för eleverna är att få öva på moment av utbild-
ningen med ett riktigt företag och för företaget ifråga att få hjälp att ta fram material som de kan 
använda i exempelvis marknadsföringssyfte. 

  

Samarbetsprojekt "Ung på väg" 

2017 startade barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med arbetsmarknadsavdelningen pro-
jektet ”Ung på väg” med syfte att samla så många viktiga vuxna som möjligt samtidigt så att en ung i 
behov av hjälp inte behöver träffa alla aktörer en och en olika dagar. Projektet innebär också att 
flera instanser kan samverka närmare och att alla kan få informations- och erfarenhetsutbyte konti-
nuerligt. 

Under hösten 2019 har ungdomar kunnat komma på bokade besök eller på drop-in en eftermiddag i 
veckan. Sista veckan i månaden har det även funnits möjlighet att träffa personal från kommunala 
vuxenutbildningen, öppenvården och Vallentuna arbetscoachning. Månadsmöten annonseras av 
kommunikationsavdelningen och vägledare skickar riktade kallelser till målgruppen. I slutet av året 
inleddes deltagande i Sveriges kommuner och regioners (SKR) "Utvecklingsprogram för fullföljd 
utbildning". Målgruppen kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och Vallentuna gymnasium bildar en 
gemensam enhet och tillsammans med tre grundskolor i kommunen genomförs projektet under 
våren 2020. Ett tätare samarbete med socialförvaltningen har inletts 2019 för att få tillgång till fler 
aktiviteter för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. SF gick i oktober med i samordningsför-
bundets MIA-projekt och Ung på Väg har i december beviljats att vara med i MIA-projektet med 
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start juni 2020 till juni 2022. 

Nämndens mål: 
Barn- och ungdomsförvaltningen ska genom KCNO och genom samver-
kan med Vallentuna arbetscoachning (VAC) bidra till regionens kompe-
tensförsörjning och samtidigt ge möjligheter till inträde på arbets-
marknaden för fler. 

 Arbete pågår 

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet 

Under året har ett par aktiviteter påbörjats för att nå målet om att genom KCNO och genom sam-
verkan med Vallentuna arbetscoachning (VAC) bidra till regionens kompetensförsörjning och sam-
tidigt ge möjligheter till inträde på arbetsmarknaden för fler. Arbetet kring dessa aktiviteter löper 
delvis på enligt plan. Mot bakgrund av att förvaltningens ambition var att ha kommit längre i arbe-
tet med dessa aktiviteter är bedömningen att målet inte kan anses vara uppfyllt utan att arbete på-
går. 

  

Aktiviteter för att ge fler ungdomar möjlighet till inträde på arbetsmarknaden 
Förvaltningen har samverkat för att KCNO ska skapa ett antal utbildningspaket som innehåller en 
kombination av sfi och yrkesutbildning via arbetsmarknadsutbildningar. Detta är en insats för att 
möta den ökade efterfrågan av den här typen av kombinerad yrkesutbildning och sfi. I första hand 
omfattar denna insats elever som har fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen. Men även elever 
som har permanent uppehållstillstånd kan omfattas av insatsen. De första utbildningarna startade i 
maj. 

Vallentuna gymnasium har under våren genomfört en kompetensutvecklingsinsats i syfte att höja 
andelen elever som tar sig in på arbetsmarknaden direkt efter avslutat introduktionsprogram. Insat-
sen har riktats mot lärare som undervisar på individuellt alternativ och yrkesintroduktion samt 
studie- och yrkesvägledare. Elever som går på programmen ges möjlighet att till större del genom-
föra utbildningen på praktikplatser med syfte att eleverna ska få prova på olika yrken inom olika 
yrkesområden under sin studietid och därigenom öka anställningsbarheten efter avslutade studier. 

  

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar gäller för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt 
men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gym-
nasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Arbetet med KAA prioriteras i hu-
vudsak utifrån ålder och därefter utifrån generellt behov. 

Tabellen nedan redovisar de nyckeltal förvaltningen presenterar för nämnden. Siffrorna är en ögon-
blicksbild av hur det ser ut vid ett exakt datum. 

  Oktober 2018 December 2019 

 Män Kvinnor Män Kvinnor 

Hur många omfattas 
av KAA? 

60 47 44 54 

Hur många av dessa 
går i grundskolan? 

15 9 19 9 

Hur många går på ett 
introduktionsprogram? 

103 53 58 43 

Hur många har för-
valtningen nått? 

34 27 64 

Hur många av dessa 25 21 15 14 
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  Oktober 2018 December 2019 

har fullföljt ett nation-
ellt program? 

Hur många har för-
valtningen hjälpt som 
inte kan registreras? 

5 9   

Hur många som avböjt 
hjälp? 

7 5 2 1 

Hur många har skrivits 
in? 

  19 24 

Hur många har skrivits 
ut? 

17 16 2 6 

Barn- och ungdomsförvaltningen har strukturerade rutiner för att arbeta med olika målgrupper. 
Från juni månad ges ett stöd för de yngsta ungdomar att komma in på ett program, stöttar de som 
är osäkra, som inte fått plats samt ger stöd i att söka fler alternativ. Vid höstterminens start finns 
stöd på plats samt säkerställs det att alla har en plats och vid behov hjälp för de som behöver byta 
skola. 

I mitten på september fylls register på med de som hoppat av ett program, tagit studieuppehåll, de 
med gymnasieintyg från introduktionsprogram och de med studiebevis från nationellt program. 
Förvaltningen kontaktar då alla, i första hand via mobil samt via brev, och kallar till drop-in för 
vägledning. Under november påbörjas hembesök till de som inte kunnat nås och förvaltningen följer 
under året löpande upp vad de unga gör och om de vill ha hjälp. Stöd och hjälp via KAA är frivilligt 
att ta emot. Alla ska veta om att stödet finns och hur man går tillväga för att få det. Vill en ungdom 
inte ha hjälp så återkommer erbjudandet inom ett visst intervall. Detta avgörs av ålder och vilken 
sysselsättning individen har istället för gymnasiestudier. 

Under våren 2019 ansökte utbildningsnämnden via samordningsförbundet Södra Roslagen om me-
del för att utveckla verksamheten. Målet är att tillsammans med Vallentunas grannkommuner få till 
en del gemensamma stödinsatser. Inom samordningsförbundet finns redan ett projekt ”MIA” för 
lite äldre personer. Då det stod klart att MIA-projektet skulle förlängas och kunna inkludera mål-
gruppen KAA ändrades ansökan till att gälla MIA. I december blev det klart att kommunen kommer 
att ingå från maj 2020 fram till sommaren 2022. 

Närmare till allt 

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

 Målet är uppfyllt 

För att bidra till detta kommungemensamma mål arbetar utbildningsnämnden för att kunna er-
bjuda en attraktiv utbildning för den växande elevgruppen av gymnasieelever genom att erbjuda 
nationella och internationella utbyten och samarbeten. Utbildningsnämnden har idag dessa möjlig-
heter på Vallentuna gymnasium och samarbetet har även utökats. När det gäller studerande på vux-
enutbildningen handlar det om att erbjuda utbildningar som eleverna efterfrågar och där möjlighet-
er till anställning finns. De allra flesta elever inom vuxenutbildningen vill ha en examen för att 
kunna studera vidare. För de elever som vill studera yrkesutbildning kan vi idag erbjuda stort utbud 
där det finns anställningsbehov. 

Utbildningsnämnden arbetar, utöver att skapa en god skolverksamhet i egen regi, för att skapa goda 
förutsättningar till fristående aktörer att etablera sig i kommunen och på så sätt öka valmöjligheten 
till gymnasieutbildning i kommunen. Nämnden jobbar aktivt för att få fristående aktörer att eta-
blera sig i Vallentuna kommun. Under 2019 har nämnden fört dialog med en fristående aktör som 
visat stort intresse för att etablera ett gymnasium med inriktning mot teknikprogrammen. För att 
möjliggöra en etablering av fristående aktörer ser vi över utbudet av lokaler i kommunen tillsam-
mans med samhällsbyggnadsförvaltningen. Utbildningsnämnden kan utifrån det med sitt arbete ses 
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bidra till Vallentuna som en växande storstadsregion. 

  

Nämndens mål: 
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna 
gymnasium kontinuerligt arbeta för att underlätta nationella och inter-
nationella samarbeten till nytta för så många individer som möjligt. 

 Målet är uppfyllt 

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet 

Under året har arbetet fortsatt för att nå målet om att tillsammans med Vallentuna gymnasium kon-
tinuerligt arbeta för att underlätta nationella och internationella samarbeten till nytta för så många 
individer som möjligt. Fokus har varit på internationella samarbeten. Arbetet löper på enligt plan 
och bedömningen är därför att förväntad effekt för perioden är uppnådd och målet kan ses som 
uppfyllt. 

  

Befolkningsprognos 

Antalet elever i åldrarna 16 till 18 år kommer enligt prognosen att uppgå till 1 596 stycken år 2029 
jämfört med 1 297 stycken den 31 december 2018. Den kraftiga ökningen är inte unik för Vallentuna 
utan har sin motsvarighet i hela regionen. Inom den regionala samverkansorganisationen, 
Storsthlm, prognostiseras en generell brist på tillgång till gymnasieplatser. För Vallentuna innebär 
det ett behov av att se över tillgången på platser för att vid behov kunna erbjuda fler. 

  

Följa upp Vallentuna gymnasiums arbete med att formalisera och fördjupa samarbeten med sko-
lor och lärosäten utomlands 

Vallentuna gymnasium arbetar kontinuerligt med internationalisering som är en del av utbildning-
en på alla program. Arbetet bedöms som väl förankrat i utbildningen på de högskoleförberedande 
programmen och utökning till yrkesprogrammen planeras. 

Studieresor och utbyten ingår i planering inför varje läsår och en ämnesövergripande samverkan 
sker. Det finns en tydlig koppling till kursplaner och mål för utbildningen. 

Under vårterminen 2019 har elever i årskurs 1 på det samhällsvetenskapliga programmet och eko-
nomiprogrammet deltagit i ett utbyte med en skola i Spanien och utbytet fortsätter i årskurs 2. Ele-
ver i årskurs 3 på dessa program har under läsåret deltagit i en studieresa till Krakow. I resan ingick 
bland annat ett besök till Auschwitz där eleverna fick möjlighet till fördjupad förståelse och kunskap 
om förintelsen och de brott mot mänskligheten som den innebar. 

I fördjupningskursen engelska 7 ingår en studieresa till Dublin som genomfördes under vårtermi-
nen 2019. Kursen är uppbyggd kring resan med examinationer och litteraturstudier. Syftet är att 
fördjupa elevernas kunskaper i engelska och öka kulturell förståelse. I samband med resan har kon-
takter etablerats med Irländska ambassaden. 

Sedan tre år tillbaka har ett nära samarbete etablerats mellan gymnasiet och lärarutbildningen på 
Butler University, Indiana, USA. Under läsåret 2018-2019 instiftades även ett stipendium som möj-
liggjorde att två elever, efter uppsatsskrivande och intervjuer, valdes ut att representera gymnasiet 
och Vallentuna vid en resa till Butler University. De utvalda eleverna genomförde tillsammans med 
sin lärare resan i mars och bodde då i amerikanska värdfamiljer och deltog i skolans arbete samt 
byggde nätverk med studenter och lärare. Bland annat höll eleverna en föreläsning för studenter och 
personal där de berättade om sin bakgrund, sina framtidsplaner och drömmar under rubriken ”Val-
lentuna Voices”. 

Samarbetet med Butler University utvidgades under våren till att även gälla lärarutbildningen på 
Uppsala Universitet och ett studentutbyte har skett mellan de båda lärosätena under våren 2019. 
Dessutom tog gymnasiet emot en grupp övriga studenter från Butler University som var i Europa för 
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att studera olika välfärdssystem inom ramen för sin utbildning. Både lärare och elever på Vallen-
tuna gymnasium deltog i planeringen och genomförandet av detta studentutbyte. 

Fler lärare på Vallentuna gymnasium kommer vara delaktiga i de internationella utbytena under 
läsåret 2019-2020, vilket ökar kompetensen hos fler lärare samt gör aktiviteterna mer långsiktigt 
hållbara. 

Nämndens mål: 
Barn- och ungdomsförvaltningen ska inom vuxenutbildningen i sam-
verkan erbjuda studieformer för största möjliga flexibilitet baserad på 
den studerandes behov. 

 Målet är uppfyllt 

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet 

Under perioden har förvaltningen fortsatt att bevaka arbetet med att säkerställa att vuxenutbild-
ningen är så flexibel som möjligt. Mot bakgrund av det arbete som bedrivs inom KCNO och auktori-
sationsprocessen är bedömningen att målet är uppfyllt. 

  

Auktorisationsprocessen 

Kunskapscentrum Nordost, KCNO, har slutfört och beslutat om en auktorisationsförfarande för SFI, 
svenska för invandrare. Auktorisation för SFI gäller från och med första januari 2019, sedan tidigare 
gäller auktorisation för övriga delar inom vuxenutbildningen. Auktorisationsförfarandet sker inom 
ramen för det samarbetet som finns mellan kommuner i nordost gällande vuxenutbildning. 

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 Målet är uppfyllt 

Utbildningsnämnden har varit försiktig med kostnader och inköp under 2019 på grund av en under-
skottsprognos för gymnasieskolpengen. Inom vuxenutbildningen har efterfrågan på utbildnings-
platser ökat som en följd av migrationen. Det medför ökade kostnader, men i stor utsträckning fi-
nansieras dessa med statsbidrag. 

Ett samlat underskott har redovisats i bokslutet, men den budgetpost som visar underskott är gym-
nasieskolpengen och är något varken nämnd eller förvaltning styr över och således bedöms nämn-
den uppfylla målet om att bedriva verksamheten kostnadseffektivt. 
 

Nämndens mål: 
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 Arbete pågår 

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet under perioden 
Under 2019 har det pågått ett arbete för att nå målet om att verksamheterna ska bedrivas kostnads-
effektivt. Den nya stödorganisationen har löpande setts över och samverkan med gymnasiet utveck-
lats. Utfallet visar på underskott för resultatenheten samt ett överskott på den ramtilldelning nämn-
den fått. Målet kan därför bedömas endast delvis uppfyllt. 

  

Statsbidragsprocessen 
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För att underlätta uppföljning och avstämning av de olika bidragen, samt för säkrare resultat och 
prognos har förvaltningen under hösten 2019 startat upp arbetet med att ta fram en ny rutinbe-
skrivning för statsbidrag. De nya rutinerna kommer att implementeras under våren 2020. 

  

Implementera behöriga beställare och inköpssamordnare 

Kommunen har fattat ett beslut om att det på alla förvaltningar endast ska finnas ett fåtal behöriga 
beställare. Dessa personer ska även ha gått en utbildning om vad det innebär att ha rollen som be-
hörig beställare. Syftet är att säkerställa att varje förvaltning använder avtalade leverantörer och 
därmed rätt priser vid varje inköp. Detta leder också till en minskad administration då antalet leve-
rantörer begränsas. På barn- och ungdomsförvaltningen pågår implementeringen och de verksam-
heter som återstår att utbilda är förskolorna och funktioner på förvaltningen 
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Styrkort 

Analys - Kund/Invånare 

Enkätsvar Vallentuna gymnasium åk 2 Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017  

Jag känner mig trygg på min skola 80 % 57 % 94 %  

Det är arbetsro på mina lektioner 37 % 25 % 67 %  

Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mera 31 % 37 % 64 %  

Mina lärare är kunniga i sina ämnen 83 % 68 % 92 %  

Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för 
att uppnå de olika betygen 65 % 52 % 88 %  

Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 30 % 29 % 70 %  

Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till 
andra elever 68 % 66 % 87 %  

Jag kan rekommendera min skola till andra elever 54 % 53 % 83 %  

     

Enkätsvar vuxenutbildning och SFI     

Andel studerande inom vuxenutbildning, grundläg-
gande och gymnasial som kan rekommendera sin skola u.s. 80 % 88 %  

Andel studerande inom SFI som kan rekommendera sin 
skola u.s. 86 % 84 %  

     

U.s. innebär att statistik för helåret presenteras tertialrapport 1 2020 

Kommentar 

Enkät gymnasieskolan årskurs 2 

Storsthlm genomför varje vår en enkätundersökning med elever i gymnasieskolan årskurs 2. Enkä-
ten innehåller drygt tjugo frågor fördelade på fem områden: trygghet och trivsel, lärande, infly-
tande, utbildningsval - framtida arbetsliv och helhetsomdöme. Eleverna har svarat på en femgradig 
skala där 1-2 är negativt, 3 är neutralt och 4-5 är positivt. I redovisningen nedan avses andelen som 
är positiva/instämmer. I årets undersökning svarade 71 elever på Vallentuna gymnasium vilket mot-
svarar 85 procent. Föregående år var svarsfrekvensen 95 procent och året dessförinnan svarade 92 
procent. 

I jämförelse med förra årets enkät har utfallet förbättrats för flera påståenden. Exempelvis instäm-
mer 80 procent av de svarande i årets undersökning att de känner sig trygga på sin skola, i föregå-
ende års undersökning var det 57 procent. Två andra resultat som har förbättrats stort i jämförelse 
med föregående år rör lärarnas kommunikation med eleverna gällande kunskapskraven. Eleverna 
upplever i större utsträckning att lärarna informerar dem under kursens gång hur de ligger till samt 
att lärarna hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra sina studieresultat. Dessa resultat 
för Vallentuna gymnasium ligger även över genomsnittet för Stockholms län. I årets undersökning 
har även resultatet för studiero förbättrats men ligger fortsatt på en låg nivå och under genomsnit-
tet. Av de svarande på Vallentuna gymnasium instämmer 37 procent i att de har arbetsro på lektion-
erna, år 2018 var det 25 procent. Genomsnittet för Stockholms län är 49 procent i årets undersök-
ning. 

Sett till de olika områdena i enkäten så är resultatet lägst för "inflytande" i årets undersökning. I 
området ingår tre frågor som handlar om eleverna får vara med och påverka innehållet i undervis-
ningen eller påverka hur de arbetar under lektionerna och om elevernas synpunkter tas tillvara på 
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ett bra sätt på skolan. Cirka 30 procent av de svarande instämmer i dessa påståenden. Eleverna på 
bygg- och anläggningsprogrammet är mer positiva än övriga program och eleverna på fordons- och 
transportprogrammet är mer negativa. Dock är det bara fem elever på fordons- och transportpro-
grammet i den aktuella årskursen vilket gör att varje enskilt svar får stor procentuell påverkan. 

På Vallentuna gymnasium instämmer 68 procent av de svarande i årskurs 2 att de kan rekommen-
dera sitt program och 54 procent i att de kan rekommendera sin skola till andra elever. Det är i höjd 
med föregående års resultat. När det gäller att rekommendera sitt program ligger resultaten för 
respektive program runt genomsnittet med undantag för fordons- och transportprogrammet som 
ligger lägre (som nämndes tidigare är detta en liten grupp). På handels- och administrationspro-
grammet samt på ekonomiprogrammet är det en högre andel som kan rekommendera sin skola 
jämfört med övriga program då 62 respektive 63 procent på dessa program instämmer i påståendet. 

Vallentuna gymnasium använder enkätresultaten som ett underlag för verksamhetsutveckling. Un-
der nämndens mål "Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium 
arbeta för att gymnasiet ska vara en attraktiv skola för regionens elever och lärare" går det att läsa 
mer om det arbete som bedrivs utifrån enkätsvaren. 

Enkätsvar vuxenutbildning och SFI 

Under nämndens mål "Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar i samverkan för att en attraktiv 
vuxenutbildning bedrivs för regionens elever och lärare" går det att läsa mer om enkätsvaren gäl-
lande vuxenutbildning och SFI. 

Analys - Verksamhet 

   Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Antal elever i Vallentuna gymnasium  342 353 324 

- varav folkbokförda i andra kommuner  94 95 97 

Andel förstahandssökande till Vallentuna gymnasium  7 % 11 % 9 % 

Andel elever med yrkesexamen i åk 3  96 % 81 % 77 % 

Andel elever med examen från högskoleförberedande 
program i åk 3  73 % 79 % 74 % 

Genomsnittlig betygspoäng åk 3 yrkesprogram (exa-
men eller studiebevis)  13,0 12,9 12,3 

Genomsnittlig betygspoäng åk 3, yrkesprogram (exa-
men)  13,1 14,0 13,5 

Genomsnittlig betygspoäng åk 3, högskoleförbered-
ande program (examen eller studiebevis)  12,1 12,1 12,0 

Genomsnittlig betygspoäng åk 3, högskoleförbered-
ande program (examen)  13,3 12,9 13,3 

Andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexa-
men, Vallentuna gymnasium  81 % 81 % 86 % 

Andel studerande inom grundläggande vuxenutbild-
ningen med godkända kursbetyg  u.s. 84 % 87 % 

Andel studerande inom gymnasiala vuxenutbildningen 
med godkända kursbetyg  u.s. 84 % 82 % 

Andel av kommuninvånarna i åldern 16-20 år som 
deltar i organiserad verksamhet (studerar, arbetar eller 
har praktikplats) 

 u.s. u.s. 87 % 
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Fotnot: Genomsnittlig betygspoäng avser elever med examen eller studiebevis. 
Med uppgift saknas (u.s.) avses att statistik för helåret presenteras av KCNO i deras helårsrapport som är försenad och 
publiceras i mars. Siffror för helåret presenteras därför i tertialrapport 1. 

Kommentar 

Betyg avgångselever vårterminen 2019 

Enligt Skolverkets officiella statistik var det 52 avgångselever på Vallentuna gymnasium våren 2019. 
Av de 26 eleverna som hade gått på ett yrkesprogram var det 96 procent som tog examen. Bland de 
26 elever som gick på ett högskoleförberedande program var det 73 procent som tog examen. Den 
genomsnittliga betygspoängen var 13,0 för de som gick ett yrkesprogram och för de högskoleförbe-
redande programmen var genomsnittet 12,1. För yrkesprogrammen har andelen med examen ökat 
de senaste fyra åren. Den genomsnittliga betygspoängen för yrkesprogrammen har 2019 minskat 
från föregående tre år trots att andelen med examen fortsatt att öka. Eftersom det är få elever får 
varje individ dock stort genomslag på statistiken och det är naturligt att siffrorna varierar mellan 
åren. 

Tabell: Studieresultat för avgångselever vid Vallentuna gymnasium år 2016-2019 

Vallentuna 
gymnasium 

Nationella 
program 
totalt 

Yrkesprogram Högskoleförberedande program 

 Antal 
elever 

Antal 
elever 

Andel 
med 
examen 

Genomsnittlig 
poäng för de 
med examen 

Antal 
elever 

Andel 
med 
examen 

Genomsnittlig 
poäng för de 
med examen 

VT 2019 52 26 96 % 13,1 26 73 % 13,3 

VT-2018 45 26 81 % 14,0 19 79 % 12,9 

VT-2017 74 39 77 % 13,5 35 74 % 13,3 

VT-2016 74 37 68 % 13,1 37 78 % 13,7 

Källa: Skolverket 

  

Sökande och antagna till höstterminen 2019 

Av de sökande som är folkbokförda i Vallentuna så sökte sig sextio procent till gymnasium i Täby 
kommun. Populärast var Tibble gymnasium följt av Åva och Täby Enskilda gymnasium (TEG). Val-
lentuna gymnasium var det fjärde populäraste valet. Att gymnasier i Täby är de tre populäraste va-
len följer samma mönster som tidigare år. Till skillnad mot tidigare år har en större andel elever 
sökt sig till Åva gymnasium. Andelen som sökte till Vallentuna gymnasium i årets första sökomgång 
är på samma nivå som första sökomgången inför läsåret 2016-2017. Flest sökte till samhällsveten-
skapsprogrammet följt av ekonomiprogrammet och teknikprogrammet. Till de fem populäraste 
programmen sökte sig cirka 70 procent av eleverna. Det är samma fem program som har varit popu-
lärast de senaste åren. 

Totalt var det 47 sökande till Vallentuna gymnasium oavsett elevens folkbokföringsort. Av dessa var 
det 36 pojkar och 11 flickor. Flest elever har sökt till fordons- och transportprogrammet där det är 15 
förstahandssökande. Näst populärast var handel- och administrationsprogrammet med åtta första-
handssökande följt av bygg-och anläggningsprogrammet samt samhällsvetenskapliga programmet 
med sex förstahandssökande vardera. Förra året var det 76 förstahandssökande till Vallentuna 
gymnasium och då var bygg- och anläggningsprogrammet populärast följt av samhällsvetenskaps-
programmet. 

Statistik från gymnasieantagningen visar att det är 91 elever antagna till Vallentuna gymnasium 
hösten 2019. Flest är antagna till samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendeveten-
skap följt av ekonomiprogrammet och fordons- och transportprogrammet. Antalet elever ändras 
alltid vid terminsstart och en period framåt. Hur många som faktiskt går på Vallentuna gymnasium 
och i vilka program kan ses först en bit in på terminen. 

Tabell: Slutlig antagning till Vallentuna gymnasium läsåret 2019-20 
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  Antal antagna 

Samhällsvetenskapsprogrammet inr beteendeve-
tenskap, psykologisk profil 

18 

Ekonomiprogrammet inr ekonomi, profil internat-
ionell ekonomi 

14 

Fordons- och transportprogrammet 14 

Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsve-
tenskap, internationell profil 

13 

Handel- och administrationsprogrammet inr handel 
och service 

12 

Programinriktat val* 10 

Bygg- och anläggningsprogrammet 3 

Barn- och fritidsprogrammet inr pedagogiskt ar-
bete, lärling 

3 

Barn- och fritidsprogrammet inr fritid och hälsa, 
lärling 

2 

Barn- och fritidsprogrammet inr socialt arbete, 
lärling 

2 

  

Källa: Gymnasieantagningen 

*Programinriktat val är till för de elever som saknar några betyg för behörighet till ett nationellt 
program. Syftet är att följa det nationella programmet samtidigt som eleven läser upp sin behörig-
het. På Vallentuna gymnasium är det elever antagna till programinriktat val mot bygg- och anlägg-
ning (2), barn- och fritid (2), ekonomi (1), fordons- och transport (2), handel och administration (2) 
och samhällsvetenskap (1). 

Examen inom tre år 

Av de elever som började ett program på Vallentuna gymnasium år 2016 var det 53 procent, som 
avslutade med examen inom tre år. I riket var motsvarande andel 66 procent. För de nationella pro-
grammen på Vallentuna gymnasium var det 70 procent som tog examen inom tre år, för högskole-
förberedande programmen 62 procent och för yrkesprogrammen var det 80 procent.  För de elever 
som påbörjade ett program på Vallentuna gymnasium under perioden 2013-2016 ökade andelen 
som tagit examen inom tre år under 2018 från tidigare års nivå strax över 40 procent till 51 procent. 
Resultatet för 2019 innebär att andelen som tar examen inom tre år har ökat ytterligare något från 
föregående år. Det är framför allt framför allt andelen elever på yrkesprogrammen som har ökat 
kraftigt sedan 2016. 

Tabell: Andel elever på Vallentuna gymnasium som tog examen inom tre år med examensår 2016-
2019. 

Examensår 2019 2018 2017 2016 

Nationella program 70 % 68 % 61 % 57 % 

Yrkesprogram 80 % 77 % 67 % 48 % 

Högskoleförberedande 
program 

62 % .. 57 % 64 % 

Totalt 53 % 51 % 43 % 44 % 

Källa: Skolverket. Två prickar betyder att uppgiften baseras på färre än tio elever och redovisas 
därför inte av Skolverket. 
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Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning 

Under nämndens mål "Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar i samverkan för att eleverna inom 
vuxenutbildningen ska ha en hög måluppfyllelse" går det att läsa mer om måluppfyllelsen för grund-
läggande och gymnasial vuxenutbildning. 

Personal vid Vallentuna gymnasium 

Statistik från Skolverket visar att det var 29,4 heltidstjänster vid Vallentuna gymnasium läsåret 
2018-2019 och då ingår en heltidstjänst för en rektor. Av lärarna var det 80,6 procent som hade en 
pedagogisk högskoleexamen vilket är en minskning jämfört med tidigare år. Tidigare år har Vallen-
tuna gymnasium haft en högre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen än både Stockholms 
län och riket men är för läsåret 2018-2019 i nivå med dessa. 

Diagram: Andel heltidsanställda med pedagogisk högskoleexamen i Vallentuna gymnasium, 
Stockholms län samt riket, läsåren 2014/15-2018/19. 

 

Källa: Skolverket 

Analys - Miljö 

   Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Andel inköpta ekologiska livsmedel på kostenheten  26,8 % 30 % 23 % 

     

     

Kommentar 

Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande 33,7 mnkr, en resultatenhet som 
är intäktsfinansierad samt en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 139,9 mnkr. Den budget 
som ligger för gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på befolkningsprognoser. 

Det samlade resultatet för utbildningsnämnden är ett underskott om 1,2 mnkr. 
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Nämndens ram visar ett överskott om 3,4 mnkr 

Vallentuna Gymnasium visar ett underskott om 0,3 mnkr. 

Gymnasieskolpengen visar ett underskott om 4,3 mnkr. 

  

(Mnkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2019 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

Avvikelse 
2017 

Utbildningsnämnden 3,9 33,7 3,4 0,5 2,0 

UN resultatenhet -3,2 0 -0,3 0,8 -2,0 

Gymnasieskolpeng  139,9 -4,3 -1,9 -6,0 

Kommentar 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 % 

Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2018 

Bokslut 
2018 % 

TOTALT        

K -35,6 -35,7 100 % -0,1 -32,2 -34,1 106 % 

I 1,9 5,5 287 % 3,6 0 2,4  

N -33,7 -30,3 90 % 3,4 -32,2 -31,7 98 % 

Nämnd och förvaltning    

K -26,1 -23,7 91 % 2,4 -23,6 -25,2 107 % 

I 0,4 0,3 74 % -0,1 0 0,3  

N -25,7 -23,4 91 % 2,3 -23,6 -24,7 105 % 

Huvudmannen (KCNO)  

K -9,5 -12,0 126 % -2,5 -8,6 -8,9 103 % 

I 1,5 5,2 344 % 3,7 0 2,0  

N -8,0 -6,8 85 % 1,2 -8,6 -6,8 79 % 

  

K        

I        

N        

  

K        

I        

N        

  

K        
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Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 % 

Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2018 

Bokslut 
2018 % 

I        

N        

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Budgetramen för utbildningsnämndens fasta ram, inklusive Kunskapscentrum Nordost (KCNO), 
uppgår till 33,7 mnkr. Resultatet för den fasta ramen är ett överskott om 3,4 mnkr. 

KCNO är ett samarbete mellan ett flertal kommuner i norrort med syfte att samordna vuxenutbild-
ning. Statsbidragsprognosen sänktes inför hösten för KCNO men lägre kostnader gör ändå att ett 
överskott om 1,2 mnkr kan lämnas för hela verksamheten. 

Kostnader för tilläggsbelopp, skolskjuts samt personalkostnader har varit lägre än budget och detta 
genererar ett delresultat på 2,2 mnkr. 

UN resultatenhet 

Verksamhet 
(mnkr) 

Ing. 
värde 

sparande 
i eget 

kapital 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 % 

Avvi-
kelse 
2019 

Budget 
2018 

Bokslut 
2018 % 

662 Vallentuna gymnasium    

K  -49,1 -51,1 104 % -2,0 -46,9 -49,9 106 % 

I  49,1 50,7 103 % 1,6 46,9 50,7 108 % 

N -3,2 0 -0,3  -0,3 0 0,8  

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto 

Kommentarer till avvikelse UN resultatenhet 

Vallentuna Gymnasium har precis som tidigare år haft utmaningar kring kostnader för pedagogisk 
personal samt lokaler. Högre statsbidragsintäkter under hösten har hjälpt gymnasiet att höja kvali-
teten och behålla befintlig personal. Gymnasiet har haft färre elever än budget, men framförallt 
ligger tappet på de programmen som ger hög ersättning. 

Gymnasiet har under hösten inte kunnat ställa om i den takt som budgeten krävde vilket medför att 
Vallentuna gymnasium lämnar ett samlat underskott om 0,3 mnkr för 2019. Detta är en försämring 
mot 2018 års resultat. 

  

Gymnasieskolpeng summering 

Mnkr Budget 
2019 

Bokslut 
2019 % 

Avvi-
kelse 
2019 

Budget 
2018 

Bokslut 
2018 % 

Gymnasieskolpeng summering    

K -144,5 -148,5 103 % -4,0 -140,0 -141,7 101 % 

I 4,6 4,3 95 % -0,3 5,3 5,0 94 % 

N -139,9 -144,2 103 % -4,3 -134,7 -136,6 101 % 

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto 
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Kommentarer till avvikelse gymnasieskolpeng 

Budgetramen för gymnasieskolpengen uppgår till 139,9 mnkr. Gymnasieskolpeng betalas ut till 
folkbokförda elever som går i kommunens egen gymnasieskola samt till kommunala och fristående 
gymnasieskolor utanför kommunen. Vallentuna kommun är med i den gemensamma gymnasie-
regionen som kommunerna i Stockholms län och Håbo kommun med stöd av tidigare Kommunför-
bundet i Stockholms län (KSL), numera Storsthlm, har varit med och skapat. En årlig programpris-
lista för de nationella programmen är gemensam för alla i samarbetet. 

Prognosen har under året visat på underskott för helåret och utfallet går i linje med prognos. Det 
totala underskottet landar på 4,3 mnkr för 2019. Underskottet beror på fler elever än budgeterat 
samt minskade statsbidrag från migrationsverket. 

  

  

  

  

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt Budget 2019 Bokslut 2019 % Avvikelse mot 
budget 

Totalt (mnkr) 0,5 0,4 88 % 0,1 

Årligt investeringsanslag 0,5 0,4 88 % 0,1 

     

     

     

Kommentar 

Vallentuna gymnasium har under 2019 investerat i en ny billift till fordon- och transportprogram-
met samt uppdaterat klassrumsmiljön ytterligare med möbler och projektorer. Budgeten är i balans 
för verksamhetsåret 2019 med ett mindre överskott om 0,1 mnkr. 

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

  2019 Totalt, projekt  

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos Klart 
år 

Totalt (mnkr)       
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Kommentar 

Analys - Medarbetare 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Antal anställda 53 59 62 

Varav tillsvidareanställda 50 51 54 

Antal årsarbetare 50,2 55 56,7 

Medelålder 46,6 46,4 43,2 

Medellön (tkr) 39,5 38,4 36,8 

Medianlön (tkr) 39,7 38 36 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 66,6 % 65,9 % 69,7 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 3,0 % 3,3 % 2,5 % 

Kvinnor 5,3 % 8,2 % 10,1 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 0,5 % 0,6 % 2,2 % 

30 - 49 år 2,7 % 3,6 % 4,3 % 

50 år och äldre 8,3 % 11,4 % 12,4 % 

Samtliga 4,1 % 5,6 % 6,3 % 

Personalomsättning 

  Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Tillsvidareanställda medarbetare 9,8 % 25 % 6 % 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Anställda, andel män 54 % 52 % 47 % 

Medarbetarenkät 2019 

Område Kommunen totalt 
2019 

Gymnasieskola 
2019 

Kommunen totalt 
2018 

Gymnasieskola 
2018 

Motivation 81 79 80 79 

Ledarskap 82 70 80 75 
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Styrning 80 68 79 73 

HME 81 72 80 76 

Kompletterande text: 

Kommentar 

Från och med 2017 baseras nyckeltalen under rubrikerna "Personal" och "Jämställdhet och mång-
fald" på samtliga medarbetare med månadslön oavsett anställningsform. Detta att jämföra med 
redovisat resultat för helår 2017, då det enbart baserades på medarbetare med en tillsvidareanställ-
ning. 

Jämfört med helår 2018 har både det totala antalet medarbetare samt årsarbetare minskat något. 

Personalomsättningen har minskat tydligt jämfört med helår 2018. Till skillnad från 2018 befinner 
sig verksamheten i en stabil period med få större förändringar. 

Sjuktalen är markant lägre för de flesta jämförbara nyckeltal. Ett systematiskt arbete med långtids-
sjukskrivna medarbetare och medarbetare som har en upprepad korttidsfrånvaro pågår. Det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet pågår kontinuerligt i verksamheterna och medarbetare kan aktivt bidra 
till förbättringar. Alla långtidssjukskrivna har en rehabiliteringsplan. 

Trots minskning av sjuktal och personalomsättning visar medarbetarenkäten ett försämrat resultat 
jämfört mot föregående år. 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13
Verksamhetsberättelse 2019 (SN 2020.017)

Beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen 2019 och uppmanar socialförvaltningen att 
arbeta för en budget i balans 2020. 
 
Anteckning
Ing-Marie Elfström (S) deltar inte i beslutet och hänvisar till Socialdemokraternas 
budgetförslag 2020. Socialdemokraterna är oroade över att det finns brister i måluppfyllelsen 
samt att det finns tveksamheter i redovisningen.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har upprättat en verksamhetsberättelse som innehåller verksamhets- och 
budgetuppföljning 2019. Resultaten analyseras och kommenteras.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
• §10 SN AU Verksamhetsberättelse 2019
• Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse 2019 Socialnämnden
• Verksamhetsberattelse (Socialnamnden) Reviderad version 2020-02-14
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10
Verksamhetsberättelse 2019 (SN 2020.017)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen 
2019 och uppmanar socialnämnden att arbeta för en budget i balans 2020. 
 
Anteckning
Ing-Marie Elfström (S), bifaller förvaltningens förslag men hänvisar till Socialdemokraternas 
budgetförslag 2020.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har upprättat en verksamhetsberättelse som innehåller verksamhets- och 
budgetuppföljning 2019. Resultaten analyseras och kommenteras.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 
verksamhetsberättelsen och uppmanar socialnämnden att arbeta för en budget i balans 2020. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse 2019 Socialnämnden
 Verksamhetsberättelse 2019 (Socialnämnden)
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Nämnden i korthet 

  Ordförande: Torbjörn Einarsson Bruttokostnad *: -646,0 
Mn
kr 

 

 Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: -554,6 
Mn
kr 

 

 Förvaltningschef: David Gyllenstråle Budgetavvikelse i år: -0,4 
Mn
kr 

 

 Antal årsarbetare: 517 Budgetavv. föregående år: -31,2 
Mn
kr 

 

 
* Exklusive nämndsinterna transaktioner och ex-
klusive intäkter 

    

 ** Alla intäkter minus alla kostnader     

Nämndens uppgift är att: 

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 
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Viktiga händelser under året 

Personal och arbetsmiljö 

 Socialförvaltningen har arbetat med tillitsbaserad styrning som ledningsfilosofi och styr-
form. Året inleddes med två planeringsdagar för förvaltningens samtliga ledande funkt-
ioner. Temat på dagarna var förvaltningens riktning, tillitsbaserad styrning och ledning, vad 
det betyder och innebär för samtliga medarbetare. 

 Stabsavdelningen har genomfört platsbesök på utföraravdelningens verksamheter vid samt-
liga avdelningsmöten inom ramen för fokusområdet ”kundens fokus”. Avdelningen stab 
samarbetar tvärfunktionellt i sammansatta team utifrån uppdragens behov för att med rätt 
samlade kompetenser bidra till största möjliga nyttoeffekt för kund. I linje med tillitsbase-
rad styrning har ledningen valt att lämna över ansvar till teamen, vilket får medarbetarna 
att tillsammans ta fram kvalitativa beslutsunderlag, och därmed leda uppdraget fullt ut. 

 Myndighetsavdelningen har löpande under året och på respektive enhets planeringsdagar 
arbetat med tillitsbaserad styrning med inriktning utifrån enheternas behov och efterfrå-
gan. 

 Myndighetsavdelningens utökade ledningsgrupp med samordnare/gruppchefer har utveck-
lat styrning och ledning på avdelningen genom att dessa ledande funktioner inhämtar och 
tar fram förslag till beslut inför möten. På så sätt ökar inflytande från personal till besluts-
fattandet avdelningsövergripande. 

 Utföraravdelningen har under året arbetat med att tydliggöra ansvar och mandat för samt-
liga personal. 

 Nytt arbetssätt för förvaltningens styrgrupper inom verksamhetsområdena LSS, individ- 
och familjeomsorg, äldreomsorg har implementerats. Styrgrupperna fungerar som besluts- 
och beredande organ under förvaltningsledningen med funktioner från samtliga avdel-
ningar. 

 En mall implementerades på hela socialförvaltningen för att uppmuntra medarbetares för-
slag på förbättringar. I mallen ”förslag till beslut” har förslagslämnaren i uppdrag att identi-
fiera förväntad effekt i kvalité, kostnad, effektivisering, andra mervärden och eventuella 
konsekvenser. Mallen används för samtliga förslag till beslut till förvaltningsledningen och 
förväntas användas i olika utsträckning på samtliga beslutsnivåer i organisationen. Detta 
har lett till ett tydligt skifte i styrning och ledning med stort inflytande, kvalitativt besluts-
fattande och minskad toppstyrning. 

Resurseffektivitet 

 Myndighetsavdelningen genomförde workshops för att identifiera områden där samverkan 
och informationsöverföring mellan funktioner/enheter behöver förbättras. Målbilden med 
arbetet är att kunder till socialförvaltningens myndighetsavdelning ska uppleva en samlad 
socialtjänst, en väg in. 

 En mottagningsfunktion för våld i nära relationer inrättades på vuxenenheten. 

 En rutin för akt- och arkivhantering arbetades fram och implementerades. I och med detta 
genomfördes även ett omfattande gallringsarbete, sortering och omlokalisering av akter för 
att förbättra rättssäkerheten och handläggares arbetsmiljö. 

 Ett omfattande arbete med revidering och upprättande av processer i kvalitetsledningssy-
stemet har fortsatt på avdelningen stab. Arbetet förväntas bidra till tidsbesparing och effek-
tivisering inom förvaltningen där arbetet standardiseras inom vardera process. Mallar, ruti-
ner och förenklade arbetssätt arbetas fram och läggs in i processerna tillsammans med pro-
cesskarta. För respektive process finns utsedda processägare och processledare. Processle-
daren har ett uttalat stort mandat att effektivisera och årligen utvärdera hur väl arbetet fun-
gerar i förvaltningen. 

 Förvaltningen har tagit fram en e-tjänst för ansökan av ekonomiskt bistånd. E-tjänsten är 
även integrerad i Treserva vilket minskar administration av handläggare och effektiviserar 
flödet från ansökan till beslut. I projektet genomfördes tester och stort inflytande av kunder 
och medarbetare för att utveckla tjänsten inför införandet. Målet med e-tjänsten är att 
minska administration, minska antalet pappersansökningar, ge tydligare information till 
kunder vid ansökningar, öka kvalitén och bidra till ett korrekt ansökningsunderlag. 

 Myndighetsavdelningens reception har omvandlas till obemannad mottagningsfunktion och 
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Kontaktcenter har tagit över som bemannad reception, Ett digitalt besökssystem har inför-
skaffats för att hantera bokade besök samt för att effektivisera och höja säkerheten. Inform-
ation och vanligt ställda frågor besvaras i den obemannade mottagningen på förvaltningen 
som även har renoverats till en modern och trevlig yta som väntrum. 

 Det har genomförts ett omfattande arbete med gallring och rensning av data i Treserva för 
att kvalitetssäkra utdata. Resultatet möjliggör kvalitativt prognosarbete och möjliggör stöd 
till verksamheter med analys och förbättringsaktiviteter. Lathundar, stöd och utbildning till 
medarbetare har även varit en bidragande faktor till kvalitetssäkrad data. 

 Digitala körjournaler för att effektivisera och helst minska transporter i verksamheten har 
utformats och sprids till verksamheterna. Från systemet kommer förvaltningen att hämta 
underlag för nyckeltal men även skapa underlag för diskussioner inom respektive verksam-
het kring hur man kan minska miljöpåverkan vid transporter. 

 Socialförvaltning har infört säker e-post för att kunna överföra känslig information till ex-
terna myndigheter, medborgare och till anställda inom organisationen. 

 Förvaltningen har genomfört en upphandling för gruppbostäder och serviceboenden för 
LSS. Upphandlingen genererade kostnadseffektivisering och ökat antal upphandlade boen-
den. 

 Insatserna korttidsvistelse och korttidstillsyn har konkurrensutsatts enlig LOV. 

 En utförarportal på kommunens hemsida har arbetats fram för att företag som är intresse-
rade av att utföra uppdrag lättare ska hitta relevant information. 

 Hemtjänstens samtliga grupper har flyttat till en gemensam ny lokal vilket har ökat samver-
kan och förbättrad arbetsmiljö för samtlig personal. 

 Förvaltningen har digitaliserat läkemedelshanteringen för SÄBO, LSS och socialpsykiatri. 
Genom digital signering av läkemedel ökar patientsäkerhetssäkerheten, minskar antalet lä-
kemedelsavvikelser, ger en tydlig översikt av patientens läkemedel, ökar följsamheten, tids-
besparing och bidrar till en säker överföring. 

 Förvaltningen har infört så kallade ”terapikatter” inom särskilda boenden för äldre som 
trygghetsskapande satsning samt för att öka kommunikation hos personer med demens-
sjukdom. 
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Verksamhetsförändringar 

 Under hösten genomfördes en avdelningsövergripande organisationsjustering för myndig-
hetsavdelningen. Syftet med justeringen var att minska informations- och samarbetstapp 
mellan enheter. Myndighetsavdelningen valde därför att minska med en enhetschefstjänst 
för att istället trygga upp med ett nära ledarskap. Det innebär att det finns ett chefsled un-
der enhetschef med uttalat personalansvar i form av gruppchef. 

Resultatet av ett arbete med stort medarbetarinflytande resulterade i en hopslagning av vuxen- och 
LSS enheterna. Det är nu en enhet med två gruppchefer där samarbetet mellan områdena funkt-
ionsnedsättning, psykisk ohälsa, missbruk, ekonomiskt bistånd och våld i nära relationer nu för-
stärks. Denna förändring innebär ett större utrymme för enhetschefer att arbeta strategiskt då det 
operativa stödet är fungerande. 

 Vallentuna arbetscoachning med inriktning arbete (VACIA) startade sin verksamhet under 
våren 2019. VACIA har som mål att minska kostnaderna för försörjningsstöd genom att få 
personer in i anställning. 

 LSS boendet Åbyängar startade under våren 2019. Åbyängar är en servicebostad verksam-
het med tolv platser. 
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Framtiden 

 Socialförvaltningen fortsätter arbetet med tillitsbaserad styrning som ledningsfilosofi och 
styrform. Prioriterat under 2020 blir att dela goda exempel för att skapa en lärande organi-
sation, fokus på att genomlysa processer där förvaltningen kan minska på administrationen, 
förbättra det coachande ledarskapet och anamma kundens fokus i hela vårt arbete. 

 Arbetet med att öka den ekonomiska medvetenheten och helhetssynen bland förvaltningens 
samtliga medarbetare fortsätter. 

 Socialförvaltningen planerar att implementera digitala lås inom hemtjänsten samt utveckla 
trygghetslarmens hantering för att skapa högre kvalité och en mer kostnadseffektiv verk-
samhet. 

 Utvecklingen av förvaltningens verksamheter fortsätter genom omvärldsbevakning och best 
practice för att skapa en hållbar framtid. Att förenkla och digitalisera processer är ett på-
gående systematiskt arbete. 

 Socialförvaltningen fortsätter arbetet med att öka beredskapen och förberedelserna inför 
eventuella framtida kriser och oförväntade händelser. 

 Den ökade psykiska ohälsan och missbruksproblematiken som går allt längre ner i åldrarna 
är en kommunövergripande utmaning där socialförvaltningen är högst delaktig. Det krävs 
ett fortsatt arbete med att kartlägga, analysera, utveckla och utvärdera verksamheterna för 
att åtgärda den negativa utvecklingen. 

 Lågkonjunktur och ökad arbetslöshet riskerar att påverka socialförvaltningen stort i och 
med ökade kostnader för försörjningsstöd samt andra stödinsatser för kommuninvånare 
som upplever svårigheter. 

 Att möjliggöra heltidsarbete för personer inom våra särskilda boenden är projekt som star-
tats under 2019 och kommer fortsätta 2020. 
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Måluppfyllelse 

Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk 
inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. 

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 5 7 

Målet är uppfyllt: 5 6 

Målet är delvis uppfyllt: 0 1 

Målet är ej uppfyllt: 0 0 

Strategiska inriktningar 

Här växer människor och företag 

Kommungemensamt mål: 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

 Målet är uppfyllt 

Socialförvaltningen har identifierat ett antal prioriterade aktiviteter för att nå det kommungemen-
samma målet att utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar. Inom socialför-
valtningen har arbetet under detta mål två huvudinriktningar, långsiktigt hållbar arbetsmiljö samt 
långsiktigt hållbart miljöarbete. 

Inom hela förvaltningen har ett arbete för att implementera arbetssättet tillitsbaserad styrning på-
börjats. Ledningsgruppen för utföraravdelningen har arbetat för att utveckla arbetsformerna vid 
sina möten. Inom boendestödet arbetade arbetslagen med att öka användningen av personlarm för 
att förbättra arbetsmiljön. 

Inom äldreboenden har ett arbete pågått med att minska användning av kemitekniska produkter. 
Förberedelser för att vissa av förvaltningens bilar ska kunna anslutas till en kommungemensam bil-
pool har påbörjats och ett projekt för att införa nyckelfria lås inom hemtjänsten förväntas minska 
behovet av transporter har förberetts. 

Av dessa totalt sex förbättringsaktiviteter har tre uppnått förväntad effekt under året medan två har 
uppnått delvis förväntad effekt och slutligen har en inte uppnått förväntad effekt. 

Nämndens mål: 

Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare och verka för en lös-

ningsorienterad samverkan, ett coachande ledarskap och en god ar-

betsmiljö. 

 Målet är uppfyllt 

Tillitsbaserad styrning 

Tillitsbaserad styrning är ett arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov. Det 
ska skapa möjlighet för medarbetare att tänka nytt och ta ansvar för att fatta egna beslut för förbätt-
ring. Genom att visa sådan tilltro ökar ägandeskapet för förändringen i hela organisationen, och 
därmed skapas en acceptans. Arbetssättet ska vidare öka den sammanhållna styrningen i organisat-
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ionen genom att titta på helhetsperspektivet för de professioner som behöver samarbeta i tjänstele-
verans till kund. 

Den förväntade effekten var under året att kunskap och acceptans för den nya styrmodellen skulle 
öka inom hela socialförvaltningen och att denna därmed skulle tillämpas i hela organisationen. Vi-
dare skulle samverkans forum etableras för att skapa bättre helhetsperspektiv inom verksamheten. 

Under året har socialförvaltningen genomfört temadagar för samtliga chefer och nyckelbefatt-
ningar kring begreppet tillitsbaserad styrning. Under dessa dagar arbetades det med vad arbets-
sättet innebär i praktiken, hur samverkan mellan förvaltningens olika delar kan förbättras med 
mera. Dagarna resulterade även i en stor mängd förbättringsaktiviteter på temat tillitsbaserad 
styrning. Under hösten genomfördes ytterligare en temadag kring tillitsbaserad styrning där 
verksamheterna beskrev goda exempel på utvecklingsområden som baseras på tillitsbaserad styr-
ning.  Samverkansforum har etablerats där strategen inom varje verksamhetsområde återkom-
mande genomför möten där representanter för myndighets och utföraravdelningen arbetar med 
samverkansfrågor med mera. Den sammantagna bedömningen är att förväntad effekt 
för förbättringsaktiviteten har uppnåtts under året. 

  

Utveckla arbetsformerna för ledningsgruppen för utföraravdelningen 

Ledningsgruppen har under året valt att arbeta på ett nytt sätt där denna vid varje möte diskuterar 
kring ett tema, och där vartannat möte fördjupar sig inom ett specifikt arbetsområde. 

Under året förväntades att minst sex temabaserade ledningsgruppsmöten skulle ha genomförts. 
Förutom detta skulle det ha gjorts en utvärdering av arbetssättet och fattats beslut om hur fortsatt 
mötesordning ska se ut. 

Under året har arbetsmodellen utformats i ledningsgruppen. Ett temamöte kring anställningsfor-
mer samt ett kring Sam-Limå och lönesättning har genomförts under våren. Under årets andra 
tertial har inga ytterligare möten genomförts. Under hösten har möten ägnats åt temamöten för 
att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen för att förbättra kvalitén i framtida rekryteringar. På 
grund av arbetsbelastning har dock tyvärr inte utvärdering av arbetsmodellen hunnits med. Den 
sammantagna bedömningen är att förväntad effekt för förbättringsaktiviteten har 
uppnåtts delvis under året. 

  

Ökad användning av personlarm inom boendestödet. 

Arbetet som boendestödjare innebär att personal en stor del av arbetsdagen vistas i bostäder där 
dessa ger stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar. I dessa sammanhang finns det 
ofta en förhöjd risk för incidenter där medarbetaren snabbt behöver assistans. För att ytterligare 
förbättra arbetsmiljön har boendestödet verkat för en regelbunden användning av personlarm. 

Den förväntade effekten under året var att personalen fortsättningsvis rutinmässigt skulle bära per-
sonlarm inom boendestöd och att detta skulle leda till en tryggare arbetsmiljö. 

Under året har det uppmärksammats att personal inte regelbundet använder sina personlarm. 
Verksamheten har därför skapat ett arbetssätt där personalen dokumenterar om de behöver på-
minna sina kollegor som glömt larm, för att öka användningen. Under året har användningen av 
larmen blivit rutin och personal gör numera återkommande funktionskontroller av larmen. Den 
sammantagna bedömningen är att förväntad effekt för förbättringsaktiviteten har 
uppnåtts under året. 

Nämndens mål: 

Socialnämndens verksamheter ska utveckla det systematiska arbetet 

med energi och miljö så att påverkan på miljön minskas. 

 Arbete pågår 

Minska användandet av kemitekniska medel 

På ett äldreboende används relativt stora mängder miljöpåverkande produkter i det dagliga arbetet. 
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Dessa används också av många användare som har olika uppfattning om vad som ska användas och 
i vilken omfattning. Generellt sett leder detta till överanvändning och att felaktiga produkter kan 
användas. 

Den förväntade effekten av aktiviteten var att samtlig personal skulle ges bättre kunskaper i hur ke-
mikalierna ska användas och att minska utbudet av kemikalier med stor miljöpåverkan. Personal 
skulle använda rätt artikel med rätt dosering vid rätt tillfälle. Målsättningen under året var att 
minska användningen av kemitekniska produkter med 10 procent jämfört med 2018. 

Under året har en översyn av alla kemitekniska produkter gjorts. Vid denna visade det sig att en 
produkt kan ha flera användningsområden vilket gjort att antalet produkter har minskat och det 
mest miljövänliga alternativet har valts. För att använda rätt dosering har verksamheten till ex-
empel bytt ut spraymunstycken på flaskor för att inte hälla ut för stora mängder vilket gör det lät-
tare att dosera. Verksamheten köper in produkter i större förpackningar och återanvänder påfyll-
nadsflaskor för att på så vis kasta mindre mängd plastflaskor. Den sammantagna bedöm-
ningen är att förbättringsaktiviteten har uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Arbete med att skapa kommungemensam bilpool 

Fordonen som socialförvaltningen har för central förvaltning samt för myndighetsavdelningen av-
sågs att integreras med en kommungemensam bilpool. I denna var planen att succesivt byta nuva-
rande fordon mot eldrivna. 

Förväntad effekt under året var att förvaltningens bilar överförs till bilpoolen, där också hante-
ringen av dessa vad gäller service med mera skulle hanteras centralt. 

Under året har socialförvaltningen varit redo att arbeta med frågeställningen, men den har ty-
värr inte kunnat genomföras av samhällsbyggnadsförvaltningen som var vår samverkanspart i 
denna förbättringsaktivitet. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktivi-
teten inte uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Projekt digitala lås inom hemtjänsten 

Projektet syftar till att införa digitala lås hos kunder i ordinärt boende för att minimera den tidsö-
dande administrationen av nycklar och även för att öka kvaliteten i verksamheten. Systemet gör att 
personal kan öppna låsen med hjälp av mobilen och slipper därmed hämta och lämna nycklar på 
kontoret inför hembesök eller larm. Vidare leder det till minskade behov av transporter för att 
hämta och lämna nycklar vilket leder till minskad miljöbelastning och förbättrad arbetsmiljö. 

Den förväntade effekten av aktiviteten var att det under året skulle ha genomförts ett projekt som 
skapat förutsättningar för införande av digitala lås inom hemtjänsten. Under förutsättning att ge-
nomförandebeslut fattades skulle upphandling av systemet påbörjats innan årets slut. 

Under året har en förstudie gjorts av likartade system i andra kommuner, samt hur införandet av 
dessa har genomförts. Förstudien presenterades och godkändes av socialförvaltningens lednings-
grupp 2019-06-12. Under hösten påbörjades därmed arbetet med av upphandling och införande-
projekt. 

Vid årets slut är det hela förberett så att arbetet med det faktiska införandet kan påbörjas under 
2020. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten har uppnått 
förväntad effekt vid årets slut. 

Bästa kommunen att bo och leva i 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

 Målet är uppfyllt 
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Socialförvaltningen arbetar aktivt med att förbättra och bedriva verksamhet av hög kvalitet och har 
arbetat med ett antal förbättringsaktiviteter inom området. 

På äldreboenden har metoden ”Praktisk Professionell Planering” införts för att ytterligare höja kva-
litén på verksamheten. Inom området hälso- sjukvård har ett antal förbättringsaktiviteter genom-
förts för att utveckla arbetet med nutrition, fallriskprevention och läkemedelshantering. Öppenvår-
den har bland annat förbättrat samverkansrutiner och infört nya webb-baserade metoder för föräld-
rautbildning men också att utvärderat effekten av olika insatser. Slutligen har en förbättringsaktivi-
tet som syftar till erfarenhetsutbyte mellan personal inom hemtjänst och boendestödet påbörjats. 

Av dessa totalt åtta förbättringsaktiviteter har fyra uppnått förväntad effekt under året medan fyra 
delvis uppnått förväntad effekt. 

Nämndens mål: 

Socialnämndens verksamheter ska skapa trygghet och öka nöjdheten 

för Vallentuna kommuns invånare. 

 Målet är uppfyllt 

Ytterligare förbättra kvalitetssäkringsarbetet med nutrition 

Nutritionsrond med dietist och ansvarig sjuksköterska genomförs varje månad där nutritionsbe-
dömning görs för att upptäcka kunder i riskzon för undernäring och för att åtgärder ska kunna sät-
tas in i tid. Medarbetare deltar i nutritionsarbetet tillsammans med dietist för att ta fram recept på 
hemlagade näringstillskott. Näringsriktiga mellanmål och nattmål ska erbjudas. På varje enhet finns 
utsedda kostombud, som arbetar aktivt med nutritionsområdet tillsammans med dietisten. Arbets-
sättet som beskrivs berör särskilda boenden i kommunens regi. 

Den förväntade effekten var att minska användning av artificiella kosttillskott och så mycket som 
möjligt använda naturliga råvaror för att höja smakupplevelsen och kvaliteten. Dessutom skulle de 
egenkontroller som görs vid två tillfällen under året ha ett resultat som visar att minst 80 procent av 
kunderna har en nattfasta som är mindre än 11 timmar. 

Under året har en utbildningssatsning riktad till omvårdnadspersonal genomförts. Vidare har di-
etist medverkat vid samverkansmöten där frågeställningen diskuterats. Ett nytt material har ta-
gits fram och presenterats på kostombudsträffar under hösten 2019. Det innehåller schemalagda 
förslag på varierade mellanmål och frukostar och målet är att ytterligare höja måltidskvaliteten 
för de äldre. Egenkontrollen "nattfastemätningen" utfördes i juni och visade på varierade resultat, 
klara förbättringar på vissa avdelningar och försämringar på andra. Möten har hållits med en-
hetschefer angående detta och arbetet med att förkorta nattfastan fortgick under hösten för att 
kunna stärka alla avdelningar. Det innebar fler möten med både natt- och dagpersonal, åtgärds-
förslag och genomförande av ny nattfastemätning. Denna mätning visade att tre av fyra enheter 
inom särskilt boende äldre hade godkänt utfall, vilket är en markant förbättring jämfört med fö-
regående år. Arbetet kommer att fortlöpa så att den även den återstående enheten når eftersträ-
vat utfall vid nästa mätning. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktivi-
teten huvudsakligen har uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Utvecklingsarbete för att minska antalet läkemedelsavvikelser 

Avvikelsekategorin läkemedelshantering har den näst största volymen registrerade händelser inom 
socialförvaltningen. Denna hantering har i stora stycken hanterats utan digitalt stöd. Under 2019 
infördes ett digitaliserat stöd för detta, vilket förväntas leda till effektiviseringar, ökad spårbarhet 
och därmed ökad patientsäkerhet. 

Den förväntade effekten under året var att det nya digitala systemet driftsätts och används för samt-
liga kunder. Vidare förväntades en minskning av inträffade avvikelser med 25 procent med fokus på 
de allvarligare avvikelserna. 

Under året har system för digital läkemedelshantering införts och används av samtlig personal 
sedan mars månad. Under årets andra och tredje kvartal  skedde ingen nämnvärd minskning av 
läkemedelsavvikelser. En orsak kan vara så kallade "barnsjukdomar", men också ovana hos nya 
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användare. Ett utbildningsprogram kring läkemedelshantering planerades och genomfördes un-
der hösten. Under årets fjärdekvartal syns en markant minskning av antalet avvikelser motsvara-
rande en minskning med 25,8 procent jämfört med kvartalssnitt föregående år. Den samman-
tagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten uppnått förväntad effekt vid årets 
slut. 

  

Vidareutveckla samverkansrutiner mellan öppenvården och enheterna på myndig-
hetsavdelningen 

En viktig förutsättning för att öppenvården ska kunna ge bra stöd till unga vuxna är väl fungerande 
former för samverkan med myndighetsavdelningen. De samverkansformer som tidigare funnits har 
vidareutvecklas och gemensamma samverkansrutiner samt mötesformer har behövts utvecklas och 
dokumenteras. 

Den förväntade effekten under året var att det skulle finnas färdiga rutiner som beskriver processer 
och mötesformer för samverkan. Dessa ska vara publicerade i förvaltningens kvalitetsledningssy-
stem. 

Under årets två första tertial har samverkans forum skapats där samordnare från öppenvården 
och barn och familj på myndighetsavdelningen träffas två gånger/ termin. Dessa funktioner 
ingick även i det forum som finns mellan socialförvaltningen och barn och ungdomsförvaltningen. 
Under årets tredje tertial har samverkansformerna dokumenterats i rutiner som kommer att pub-
liceras i förvaltningens kvalitetsledningssystem. Den sammantagna bedömningen är att 
förbättringsaktiviteten uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Utvärdera kontrollerat drickande och spelmissbruk 

Öppenvården avsåg att under året att genomföra en utvärdering av två förebyggande insatser. Den 
förebyggande insatsen ”kontrollerat drickande” skulle utvärderas avseende om individen har nått 
sin målsättning vad gäller drickandet. För personer med spelberoende finns en förebyggande insats 
med kortare insatstid och en biståndsbedömd insats med mer djupgående och individanpassad. Av-
sikten var här är att utvärdera och jämföra effekten av de båda insatserna. 

Den förväntade effekten under året var att få tillräckligt uppföljningsunderlag för att kunna göra ut-
värdering och jämförelser samt kunna dra slutsatser av detta i framtida utvecklingsarbete. 

Under året har en medarbetare som arbetar med förbättringsaktiviteten deltagit i utbildning 
kring utvärderingsmetodik på Socialstyrelsen och fått tillgång till programvara för detta. Genom-
förandet hade planerats under årets första tertial. Under försommaren kom dock en dom som 
angav att kommuner inte får bedriva någon behandling som förebyggande insatser, all behand-
ling ska vara utifrån biståndsbedömda insatser. Effekten av detta var att  denna aktivitet inte 
kunnat fullföljas. Den sammantagna bedömningen är därför att förväntad effekt end-
ast delvis uppnåtts vid årets slut. 

Nämndens mål: 

Socialnämnden ska stärka individen till ett mer självständigt liv. 

 Målet är uppfyllt 

Arbeta individbaserat, utifrån modellen Praktisk Professionell Planering 

Praktisk professionell Planering (PPP) är en metod för att strukturera verksamheten och planera 
vardagen på ett boende, så att onödiga ”sysslor” kan tas bort. Tid och fokus kan istället läggas på 
den goda omvårdnaden. En mer greppbar och överskådlig arbetsinsats, som skapar mer tid till god 
omvårdnad och ger större tillfredsställelse hos de anställda. 

Den förväntade effekten under året var att det i arbetet med samtliga kunder  skulle användas pla-
neringsdokumentet "mitt dygn" som är baserad på genomförandeplanen. Detta ska i sin tur leda till 
ökad nöjdhet i kundenkäten 2020. 

Under året har medarbetarna uppdaterat dag, kvälls- och nattrutiner för samtliga boende så att 
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det råder samsyn kring hur stödet ska utformas. Alla boende har fått en tydlig information ”mitt 
dygn” som utgår från genomförandeplanen. Detta skapar en ökad trygghet för boende och med-
arbetare. Kringsysslor och aktiviteter genomförs nu mer strukturerat. Verksamheten har vidare 
utsedda teamorganisatörer på respektive avdelning som följer upp detta. För samtliga kunder 
inom berörd verksamhet används nu planeringsdokumentet "mitt dygn". Resultatet från den kun-
dundersökning som genomfördes under april månad 2019 visade på tydligt förbättrade omdömen 
från kunderna redan detta år, förväntningen är att detta ska ge ytterligare förbättringar 2020 
års undersökning. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten har 
uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

Fallriskprevention 

Avvikelsekategorin fall är den största volymen registrerade händelser inom socialförvaltningen. Att 
arbeta systematiskt med fallprevention besparas kunderna mycket lidande förutom de kostnader 
detta medför. Genom ökad kunskap och förebyggande insatser kan många händelser undvikas. 

Förväntad effekt under året var att omvårdnadspersonalen skulle genomgå utbildning i förflytt-
ningsteknik och fallförebyggande åtgärder ledd av sjukgymnast. Alla kunder på äldreboenden samt 
de i riskzonen för fall på LSS, skulle genomgå fallriskbedömning av sjukgymnast som dokumenterar 
denna samt sätter in fallförebyggande åtgärder. Denna bedömning skulle sedan upprepas minst var 
6:e månad. Andelen avvikelser av allvarlig art förväntades minska med 5 procent jämfört med före-
gående år. 

Under årets två första tertial har det genomförts utbildningar i förflyttningsteknik för såväl ordi-
narie personal som vikarier. Inför sommarperioden genomfördes en särskild satsning på se-
mestervikarier då detta erfarenhetsmässigt är en period då fallen ökar. Kontinuerliga individu-
ella fallriskbedömningar har gjorts och följts upp av legitimerad personal minst två gånger per år 
och mer vid behov. 

Trots dessa åtgärder har andelen fall som lett till skador som hanterats på enheten minskat med 
0,1 procent medan andelen fall som krävt sjukhusvård har ökat med 1,4 procent jämfört med före-
gående år. Tänkbara orsaker till detta kan vara att många äldre är sjukare och har större om-
vårdnadsbehov än tidigare men också att det är ett förbättrat fokus på att registrera avvikelser. 
Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten huvudsakligen upp-
nått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Erfarenhetsutbyte mellan hemtjänsten och boendestödet 

Hemtjänst och boendestöd är verksamhetsformer som tangerar varandra, men har olika målgrup-
per. Inom boendestödet har kunskap utvecklats för att stödja personer med olika typer av psykiska 
funktionsnedsättningar medan hemtjänsten främst är inriktad på det stöd som krävs på grund av 
åldrande. Genom praktiskt erfarenhetsutbyte kan respektive arbetslag bredda sin kompetens. 

Den förväntade effekten var att under året genomföra ett antal erfarenhetsutbytes och utbildnings-
aktiviteter för att därmed få ökad kunskap och förståelse för varandras verksamheter och roller. 

Under årets två första tertial har hemtjänstens chefer fått del av föreläsningar kring grundläg-
gande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. 
Detta har skett på initiativ från boendestödet och genomförts med hjälp av Psyk E-bas (Webbase-
rad utbildning). Vidare har personal från boendestödet varit på studiebesök under en heldag i 
hemtjänsten. Under sommarmånaderna och hösten har av olika anledningar detta arbete fått pri-
oriteras ner, varför inga ytterligare aktiviteter genomförts. Aktiviteten kommer att fortlöpa under 
kommande år. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten delvis 
uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Implementera iKomet 

Öppenvården barn och familj erbjuder föräldrautbildningen Komet till kommunens invånare. Ut-
bildningen syftar till att minska konflikter och skapa bättre kommunikation mellan föräldrar och 
barn. Utbildningarna hålls i grupper för barn 3-11 år och tonår 12- 18 år. Eftersom efterfrågan är 
stor avsåg verksamheten att erbjuda en webbaserad Kometutbildning för barn. 
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Den förväntade effekten under året var att den webbaserade utbildningen (iKomet) ska bli en del av 
det reguljära utbudet av förebyggande insatser. En webutbildning kan vara mer lättillgänglig och 
flexibel än en grupputbildning med fasta tider, vilket underlättar för föräldrar som söker hjälp att få 
denna i ett tidigt skede. 

Under årets två första tertial har en behandlare från öppenvården fått instruktörsutbildning i 
iKomet. Ytterligare förberedelsearbete har genomförts inom verksamheten för att säkerställa att 
föräldrar ska få det stöd som krävs för att genomföra utbildningen. Under augusti månad var ru-
tiner med mera klart för genomförandet och de första familjerna hade påbörjat en iKomet utbild-
ning. Senare under hösten har flera familjer fått del av utbildningen som numera är en del i det 
ordinarie utbudet. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten har 
uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

Fler och växande Vallentunaföretag 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor 

och företag i gemenskap ska kunna växa. 

 Målet är uppfyllt 

När det gäller det kommungemensamma målet om att Vallentuna kommun ska skapa goda förut-
sättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa genomförde socialförvalt-
ningen 2019 ett antal insatser. Inom äldreboenden prövades individuella möten kring boende med 
flera professioner på plats. Arbetssätt vidareutvecklades för att i större utsträckning kunna erbjuda 
tillfälligt boende i befintligt bostadsbestånd. En ytterligare aktivitet var att förbättra beskrivning av 
roller och ansvar kopplat till socialförvaltningens verksamhetssystem. Slutligen genomfördes en ge-
nomlysning och dokumentation av vissa stödprocesser för att effektivisera och tydliggöra dessa. 

Av dessa förbättringsaktiviteter har tre uppnått förväntad effekt under året medan den som berör 
den berör genomlysning och dokumentation av stödprocesser har försenats i vissa delar men i hu-
vudsak har förväntad effekt uppnåtts. 

Nämndens mål: 

Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer, skapa goda förut-

sättningar för en utvecklad socialtjänst som kännetecknas av mångfald 

och valfrihet. 

 Målet är uppfyllt 

Individuella boendemöten på äldreboenden för ökad trygghet hos boende och närstå-
ende 

För boende på äldreboenden och deras närstående är en viktig trygghetsaspekt att uppleva helhets-
syn mellan olika professioner. För att förbättra detta avsåg Korallens vårdboende att under året in-
föra individuella boendemöten där omvårdnadsansvarig sjuksköterska, sjukgymnast, arbetstera-
peut, kontaktperson och närstående träffas. 

Den förväntade effekten under året var att för 100 procent av de nyinflyttade kunderna ska ett indi-
viduellt möte av denna typ ha genomförts. Dessutom ska ett nytt möte genomföras om det bedöms 
lämpligt utifrån försämring av allmäntillståndet hos den boende. 

Under året har alla nyinflyttade haft inflyttningssamtal med sin kontaktperson, sjuksköterska och 
rehab personal, vilket skapat trygghet för boende och anhöriga. Utöver detta har kontaktperso-
nen genomfört individuella uppföljningssamtal/boendemöten med boende och anhöriga vår och 
höst samt vid behov. Vid försämring av allmäntillstånd har möte där också sjuksköterska och re-
hab personal sammankallats. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsakti-
viteten uppnått förväntad effekt vid årets slut. 
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Utarbeta rutiner och arbetssätt beträffande tillfälliga boenden 

Behov av tillfälliga boenden har historiskt lösts genom att anlita hotell eller andra externa leverantö-
rer. Inom ramen för denna förbättringsaktivitet har möjligheter skapats för att i större utsträckning 
nyttja kommunens bostadsbestånd. Möjligheten har utarbetats i samverkan mellan socialförvalt-
ningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Den förväntade effekten under året var att antalet vårddygn hos externa leverantörer för tillfälliga 
boenden ska minska jämfört med föregående år och därmed kostnaderna för denna typ av place-
ringar. 

Under årets två första tertial har en fastighet i kommunens bostadsbestånd börjat användas för 
tillfälliga boenden och ett flertal omflyttningar har skett från externt till internt boende. Arbetssät-
tet och samverkansformer mellan socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 
utarbetats. Under tertial två har socialförvaltningen fått möjlighet att nyttja vakanta bostäder i 
ytterligare en fastighet. Vidare har ett arbete påbörjats för att få en mer sammanhållen och trans-
parent hantering av hyror och hyreskontrakt, där avsikten är att dessa bostäder administreras i 
socialförvaltningens verksamhetssystem. Under december 2019 hade socialförvaltningen tre "hus-
håll" placerade i tillfälliga boenden i extern regi, under samma period året innan var antalet 24 
"hushåll". Under året har behovet av att anlita externa leverantörer (hotell eller privat företag) 
minskat markant. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten har 
uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Översyn av roller i stödet kring Treserva 

Treserva är ett av socialförvaltningens viktigaste verksamhetssystem. I systemet hanteras samtlig 
dokumentation vad gäller myndighetsutövning och genomförande av insatser. Systemet är också 
integrerat med andra stödsystem. Då systemet är omfattande är det väsentligt att det finns en tyd-
lighet i roller och ansvar för att få bästa möjliga effekt. 

Den förväntade effekten under året är att det finns en ny uppdaterad systemsäkerhetsplan för 
Treserva och att denna innehåller rollbeskrivningar för samtliga funktioner kopplade till systemet. 

Under årets två första tertial har arbetet påbörjats, ett utkast på förnyad systemsäkerhetsplan 
har utarbetats och presenterats för utsedd styrgrupp. Styrgruppen har träffats under hösten för 
att diskutera förslag till systemsäkerhetsplan. Efter mindre justeringar i samband med detta möte 
fastställdes systemsäkerhetsplanen. Den sammantagna bedömningen är att förbättrings-
aktiviteten har uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Genomlysa och dokumentera stödprocesser för verksamheten 

Inom socialförvaltningen finns ett antal processer som pågår för att verksamheten ska fortlöpa. En 
kategori av dessa är så kallade stödprocesser vilka understödjer de kundnära huvudprocesserna. 
Inom socialförvaltningen är dessa i många fall bristfälligt dokumenterade och genomlysta, vilket 
försvårar arbetet med att förbättra funktionaliteten. Arbetet syftar till att dokumentera hur proces-
sen ser ut, hur ansvarsområden är fördelade och förbättra processen funktionellt. 

Den förväntade effekten under året var att minst sex stödprocesser inom socialförvaltningen ska ge-
nomlysas och dokumenteras i förvaltningens kvalitetsledningssystem. För varje process ska det vid 
årets slut finnas en utsedd processledare som har huvudansvar för den fortsatta utvecklingen av 
processen. 

Medarbetare på staben har fått information om arbetssättet och för ett flertal processer har doku-
mentationen genomförts i olika konstellationer. De processer som utarbetats är budget uppfölj-
ning, ekonomisk redovisning, fastighetsförsörjning och behovsprognoser, utarbetning av riktlinjer 
och rutiner, avtalshantering samt upphandlingsprocesser. För vissa av dessa återstår delar av 
dokumentationen. Utöver arbetet med processkartläggningar har anpassningar gjorts i lednings-
systemet för att underlätta processledarnas praktiska arbete. Planering av en särskild utbildning 
för processledare har också påbörjats under hösten. Den sammantagna bedömningen är att 
förbättringsaktiviteten i huvudsak uppnått förväntad effekt vid årets slut. 
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Närmare till allt 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

 Målet är uppfyllt 

När det gäller det kommungemensamma målet Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande 
storstadsregion har socialförvaltningen valt att redovisa aktiviteter som fokuserar på förnyelse av 
några av de arbetssätt som tillämpats. Under året avsågs en helt ny modul för dokumentation inom 
hälso- sjukvård att tas i bruk. Införande av ett digitalt system för besöksbokning planerades under 
året. Öppenvården avsåg certifiera medarbetare så utbildning av så skallade ”komet-ledare” kan ske 
lokalt. Slutligen planerades att "ledningens genomgång" skulle införas som en arbetsmetod för ut-
veckling av socialförvaltningens kvalitetsledningssystem. 

Av dessa förbättringsaktiviteter har tre uppnått förväntad effekt under året medan den som berör 
den nya modulen för hälso- sjukvårdsdokumentation har försenats vilket innebär att förväntad ef-
fekt inte uppnåtts för denna aktivitet. 

Nämndens mål: 

Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa förut-

sättningar för en förebyggande socialtjänst som kännetecknas av stän-

dig tjänsteutveckling. 

 Målet är uppfyllt 

Etablera arbetssättet ledningens genomgång för kvalitetsledningssystemet 

Socialförvaltningen har under ett flertal år utvecklat ett kvalitetsledningssystem som överensstäm-
mer med författningen SOFS 2011:9. För att systemet ska vara fullt ut implementerat ska det finnas 
systematik kring systemets löpande utveckling. För att skapa denna förutsättning kommer det un-
der 2019 att införas arbetssättet ledningens genomgång. 

Den förväntade effekten under året är att arbetssättet etableras och utvecklas så att det är en natur-
lig del i förvaltningen och utvecklingen av systemet. Ledningens genomgång ska genomföras vid tre 
tillfällen under året utifrån en fastställd agenda. 

Under året har en modell för hantering av ledningens genomgång utarbetats, där möten  genom-
förts och information från dessa finns tillgängligt i ledningssystemet. Årets sista möte strax före 
jul fick tyvärr skjutas upp på grund av oförutsedda händelser men kommer att genomföras under 
det nya årets början. Arbetssättet har under året börjat etableras och har i sin tur lett till ett antal 
framtida utvecklingsprojekt inom ledningssystemet. Den sammantagna bedömningen är att 
förbättringsaktiviteten i huvudsak har uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Utbilda en certifierad kometinstruktör för att få fler kometledare i kommunen 

Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod och är ett utbildningsprogram som riktar sig 
till föräldrar och lärare. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma 
och i skolan. Programmet bygger på att lära föräldrar och lärare bättre sätt att kommunicera med 
barnet. Idén är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för att minska pro-
blemen. Metoden är forskningsbaserad. 

Den förväntade effekten under året var att en medarbetare utbildas till certifierad instruktör och får 
därmed behörighet att utbilda ett antal ledare. Under året förväntas denne i sin tur utbilda fyra nya 
Komet-ledare. 

Under årets två första tertial slutförde den medarbetare som utbildats till instruktör sin utbild-
ning. Två andra medarbetare har under våren genomfört ledarutbildningen och är godkända Ko-
met-ledare. Ytterligare två medarbetare genomgick utbildningen under hösten och vara klara i 
slutet av året. Därmed är samtliga öppenvårdens behandlare certifierade när de två senast utbil-
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dade genomfört sin praktikperiod 2020-06-30. Samtliga är utbildade av den certifierade instruk-
tören. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten uppnått för-
väntad effekt vid årets slut. 

  

Införande av modulen Hälsoärende i verksamhetssystemet Treserva 

Hälsoärende är den nya versionen av patientjournal i verksamhetssystemet Treserva. Den nya vers-
ionen skapar underlag för KVÅ (Klassifikation av Vård Åtgärder) vilket är koder som används för 
statistisk beskrivning av åtgärder inom bland annat hälso- och sjukvård. Förutom att verksamheten 
får detta underlag är det ett betydligt enklare användargränssnitt för samtlig sjukvårdspersonal. 

Den förväntade effekten under året var att den nya modulen skulle vara fullt implementerad vid 
årets slut. Socialförvaltningen skulle senast 2019-09-30 kunna leverera den statistik som systemet 
genererar till socialstyrelsen. 

Under årets två första tertial fördes samtal med leverantör för systemet, tyvärr fördröjde tek-
niska brister i systemet  arbetet. Vid månadsskiftet augusti/ september planerades en uppdatering 
av Treserva för att möjliggöra att driftsätta modulen "hälsoärende", den genomfördes men med 
ytterligare fördröjning orsakades av leverantör. Under senare delen av hösten har andra högt 
prioriterade projekt fördröjt uppstarten av "hälsoärende" så detta med nuvarande planering för-
väntad driftsättas i början av februari 2020. Den sammantagna bedömningen är att för-
bättringsaktiviteten inte uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Införande av ett besökssystem på Socialförvaltningen 

Under 2019 har bemanningen i socialförvaltningens reception avvecklats då resurser överförts till 
kommunens kontaktcenter. Det fanns dock även fortsättningsvis behov av hantering av besök inom 
socialförvaltningen. För att lösa detta behövdes ett besökssystem som inte kräver personal i recept-
ion. 

Den förväntade effekten under året var att ett digitalt besökssystem är infört och hanterar avise-
ringar av besök på ett sätt som upplevs bra av såväl besökare som förvaltningens personal. 

Under årets två första tertial infördes systemet och personalresurser minskades succesivt så att 
reception idag är huvudsakligen obemannad. Den fysiska miljön i receptionen har också förbätt-
rats avsevärt och kompletterande säkerhetsarrangemang har genomförts. Erfarenheterna under 
hösten indikerar att den nya lösningen i samverkan med kommunens kontaktcenter fungerar väl. 
Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten uppnått förväntad 
effekt vid årets slut. 

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 Målet är uppfyllt 

När det gäller det kommungemensamma målet för Vallentuna kommun som syftar till att verksam-
heterna ska bedrivas kostnadseffektivt har socialförvaltningen valt att redovisa aktiviteter som 
samtliga syftar till förbättrad kostnadseffektivitet. 

Öppenvården har under året arbetat för att finna ”hemmaplanslösningar” för placerade unga vuxna, 
för att därigenom sänka kostnader. 

En genomlysning av processen vid in och utflyttningar på äldreboenden har genomförts för att 
minska ledtider och därmed få ett bättre resursutnyttjande av befintliga platser. Arbetet har resulte-
rat i förändrade rutiner och förbättrad information till närstående kring detta. 
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Vidare har genomlysningar gjorts för att effektivisera fakturahanteringen inom organisationen. Pro-
cessen för detta har dokumenterats och rutiner har förbättrats. Utöver detta har regelbundna kalen-
derbokningar med påminnelser gjorts för personer som hanterar många fakturor för att förbättra 
flödet och mycket arbete har lagts ner för att påminna chefer och medarbetare om vikten att hantera 
fakturor på ett korrekt sätt. Insatserna har gett effekt, då andelen fakturor som i hanteras i tid har 
ökat under hösten. 

Ett förbättringsarbete kring hyresadministration har genomförts under året. Inom ramen för denna 
har en översyn av hyresnivåer genomförts där de jämförts med kringliggande kommuner. Vidare 
har ett förslag till modell för hyressättning utarbetas som berör särskilt boende äldre och gruppbo-
stad LSS. Som ytterligare en del i detta har ett arbete för att flytta över hyresadministration och de-
bitering till socialförvaltningens verksamhetssystem inletts. Slutligen har ett arbetssätt för hante-
ring av vakanta lägenheter inom kommunen vidareutvecklats och dokumenterats i samverkan mel-
lan berörda förvaltningar. 

Av dessa förbättringsaktiviteter har tre uppnått förväntad effekt under året och en har delvis upp-
nått förväntad effekt. 

Nämndens mål: 

Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största 

möjliga kundnytta på både kort och lång sikt. 

 Målet är uppfyllt 

Implementering av hemmaplanslösningar 

Som alternativ till ofta kostsamma placeringar externt vill socialtjänsten kunna erbjuda unga vuxna 
stöd i närmiljön. Detta skapar bättre förutsättningar för arbete med ett helhetsperspektiv där perso-
nens hela nätverk kan vara del av arbetsfältet. Arbetssättet skapar också bättre förutsättningar för 
uppföljning efter avslutad insats. 

Den förväntade effekten är att arbetet med att erbjuda dessa lösningar ska ha påbörjats under året. 

Under året har arbetet med frågeställningen påbörjats. Arbete pågår med att skapa strukture-
rade team för hantering av våld i nära relationer. Vidare pågår utveckling av strukturerad öp-
penvård för vuxna som är knuten till behandlingslägenheter. Övergripande samverkan med skola 
kring hemmasittare har utvecklats. Ett "hemmasittarprogram har tagits fram och håller på att 
implementeras inom skola, där bland annat information lämnas vid föräldramöten. Intensivstöd 
för barn, unga och familj är ytterligare en lösning som implementerats under året. Som ett kom-
plement till detta har öppenvårdsteamet för vuxna fått tillgång till ytterligare tre behandlingslä-
genheter för hemmaplanslösningar. Den sammantagna bedömningen är att förbättrings-
aktiviteten har uppnått förväntad effekt vid årets slut. 
 

Utveckla boendekedjan 

Ett område där effektiviteten kan förbättras är vid in- och utflyttningar på äldreboenden. Genom att 
genomlysa och dokumentera hur processen för ”boendekedjan” ser ut kan vi förkorta tiden då en 
plats inte utnyttjas men också säkerställa att relevant och korrekt information ges till berörda. 

Den förväntade effekten var att under året är att processen ska vara kartlagd och dokumenterad 
samt att justeringar för att korta ledtiderna är identifierade. För de lägenheter som bytte hyresgäst 
under 2018 var den genomsnittliga tomställningsperioden 18,3 dagar. När det nya arbetssättet är 
implementerat förväntas denna minska med cirka 20 procent. 

Under årets två första tertial påbörjades arbetet med att utveckla boendekedjan. En projektplan  
utarbetades och arbetsgruppen inledde sitt arbete. Arbetsgruppen har kartlagt processen och uti-
från detta gjort ett utkast på nya rutiner för att korta ledtiderna med mera. Ett informations-
material riktat till närstående har även utarbetats. Effekt i form av förkortning av genomsnittlig 
tomställningsperiod har inte fått genomslag under 2019, men en förväntning är att effekten kom-
mer under 2020. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten i hu-
vudsak uppnått förväntad effekt vid årets slut. 
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Effektivisera hyresadministration av boendeformer inom socialförvaltningens regi 

Socialförvaltningen har en omfattande administration av hyror för boendeplatser och olika typer av 
träningslägenheter som förvaltningen disponerar. Stora delar av detta arbete sker i samverkan med 
SBF som svarar för bostäderna. De samverkansformer som funnits är bristfälligt dokumenterade 
och har inte reviderats på ett flertal år. 

Den förväntade effekten under året var att hela processen för hyresadministration ska vara genom-
lyst och dokumenterad samt känd av samtliga berörda parter. I arbetet förväntades vidare förbätt-
ringar göras så att kunder och övriga intressenter får bättre och tydligare information. 

Under årets två första tertial har en extern konsult granskat hyresnivåer och jämfört dessa med 
omgivande kommuner som en del i arbetet. En överföring av hyresdebitering till socialförvalt-
ningen har skett succesivt och har inletts med särskilda boenden LSS, jourboende och tillfälliga 
boenden. Vidare har en modell för hyressättning utarbetas som berör särskilt boende äldre och 
gruppbostad LSS som socialnämnden behandlat under hösten inför kommande hantering i kom-
munstyrelsen. Som ytterligare en del i detta har ett arbete för att flytta över hyresadministration 
och debitering till socialförvaltningens verksamhetssystem inletts, för att förbättra denna hante-
ring. Slutligen har ett arbetssätt för hantering av vakanta lägenheter inom kommunen vidareut-
vecklats och dokumenterats i samverkan mellan förvaltningarna. Den sammantagna bedöm-
ningen är att förbättringsaktiviteten uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Effektivisera fakturahanteringen 

Fakturahantering innefattar många olika moment där informationsflöden behöver vara tydliga och 
användas konsekvent. Hanteringen kan delas i två huvudområden, leverantörs- och kundfakturor. 
Det finns en förbättringspotential inom detta område så att antalet rättningar av fakturor kan mins-
kas. 

Den förväntade effekten under året är att det ska finnas en dokumenterad flödesprocess och att det 
vid framtagandet av denna har genomförts åtgärder för att rätta upp upptäckta brister. Detta ska 
leda till färre avvikelser i fakturaflödet. 

Under årets två första tertial har arbetet med att kartlägga fakturahanteringen påbörjats. Faktu-
rahantering ingår som en del i processen "ekonomisk redovisning" som har kartlagts och doku-
menterats. Utöver detta har regelbundna kalenderbokningar med påminnelser gjorts för personer 
som hanterar många fakturor för att förbättra flödet. Ytterligare rutiner för hantering av faktur-
afrågor har skrivits och mycket arbete har lagts ner för att påminna chefer och medarbetare om 
vikten att hantera fakturor på ett korrekt sätt. Dessa insatser har gett effekt, då andelen fakturor 
som inte hanteras i tid har minskat under hösten. Den sammantagna bedömningen är att 
förbättringsaktiviteten har uppnått förväntad effekt vid årets slut. 
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Styrkort 

Analys - Kund/Invånare 

  
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

 

Vad tycker de äldre - kundens helhetsintryck, hemtjänst 
(NKI hemtjänst, procent) 

92 95 96  

Vad tycker de äldre - kundens helhetsintryck, särskilt 
boende äldre (NKI särskilt boende äldre, procent) 

83 77 72  

Kundens medelvärde besvarade frågor, område funkt-
ionsnedsättning LSS (NKI saknas, därför används medel-
värde för samtliga besvarade frågor) 

n/a 80,2 80,2  

Kundens medelvärde besvarade frågor, område funkt-
ionsnedsättning SoL (NKI saknas, därför används me-
delvärde för samtliga besvarade frågor) 

n/a 85,8 84,6  

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt 
- helhetssyn, andel (%) 

n/a 83,9 94,1  

Kommentar 

Kundundersökningen "Vad tycker de äldre" har genomförts även detta år. Undersökningen genom-
förs i hela riket samtidigt och berör hemtjänst och äldreboenden i såväl kommunal som extern regi. 

Vad tycker de äldre, hemtjänst 

 

Diagrammet ovan visar utveckling av NKI (Nöjd Kund Index) för undersökningarna de senaste tre 
åren. i diagrammet visas sju kommuner som används som referenskommuner och rikssnittet re-
spektive år. 

Under 2019 minskade NKI för hemtjänst i Vallentuna med tre procent, men verksamheten ligger 
fortfarande betydligt över rikssnittet och har bäst värde av jämförelsekommunerna. När man grans-
kar underliggande frågeställningar i undersökningen ligger Vallentuna över rikssnittet på samtliga 
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områden. 

Vad tycker de äldre, särskilt boende äldre 

 

För särskilt boende äldre ökade NKI med sex procent 2019 vilket innebär att kommunens värde 
även på detta område ligger över rikssnittet och detta år fick Vallentuna högst värde bland jämförel-
sekommunerna. I de underliggande frågeställningarna ligger merparten av frågeställningarna på 
rikets nivå eller strax över, medan några områden har sämre värden. Verksamheterna har fått ana-
lyser på årets resultat som ska resultera i förbättringsaktiviteter inom verksamheterna. 

Kundundersökning funktionsnedsättning LSS 

Undersökningen genomfördes inte 2019, då beslut fattats om att denna ska genomföras vartannat 
år. 

Kundundersökning funktionsnedsättning SoL 

Undersökningen genomfördes inte 2019, då beslut fattats om att denna ska genomföras vartannat 
år. 

Kundundersökning individ- och familjeomsorg 

Undersökningen genomfördes inte 2019, då beslut fattats om att denna ska genomföras vartannat 
år. 
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Analys - Verksamhet 

   
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

HVB, fam.hem, kons.stödda fam.hem - årsplaceringar  49,1 50,7 45,0 

HVB, fam.hem, kons.stödda fam.hem - antal personer  87,0 91,0 85,0 

HVB, fam.hem, kons.stödda fam.hem - andel av befolk-
ningen (Åldrar 0-20 år) 

 0,89 % 0,93 % 0,88 % 

     

HVB vuxna SoL LVM - årsplaceringar  6,4 7,1 8,5 

HVB vuxna SoL LVM - antal personer  17 17 28 

HVB vuxna SoL LVM - andel av befolkningen (Åldrar 21-
64 år) 

 0,09 % 0,09 % 0,15 % 

Ekonomiskt bistånd - antal hushåll genomsnitt per må-
nad 

 182 179 168 

Ekonomiskt bistånd - andel av befolkningen (Åldrar 21-
64 år) 

 0,99 % 0,97 % 0,92 % 

     

Hemtjänst - timmar  158 146 165 295 164 007 

Hemtjänst - antal personer genomsnitt per månad  432 427 449 

Hemtjänst - andel av befolkningen (Åldrar 65 och 
uppåt) 

 8,25 % 8,16 % 8,68 % 

Hemvård särskild boendeform - årsplaceringar  194,0 190,8 193,6 

Hemvård särskild boendeform - antal personer genom-
snitt per månad 

 192,0 190,8 193,6 

Hemvård särskild boendeform - andel av befolkningen 
(Åldrar 65 och uppåt) 

 3,67 % 3,64 % 3,74 % 

     

LSS bostad - årsplaceringar  117,6 111,7 110,6 

LSS bostad - antal personer  126,5 116,0 118,0 

LSS bostad - andel av befolkningen (Åldrar 21-64 år)  0,69 % 0,63 % 0,64 % 

     

Kommentar 

  



Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 23(41) 

Analys - Miljö 

   
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Genomsnittlig körsträcka totalt/dag samtliga förvalt-
ningens fordon 

 1 908 km 1 768 km 1 682 km 

Genomsnittlig beräknat Co2-utsläpp/dag totalt samt-
liga förvaltningens fordon 

 183,8 Kg 172,8 kg 176,9 Kg 

     

Kommentar 

 

Diagrammet ovan visar den totala körsträckan för socialförvaltningens fordon respektive månad de 
senaste tre åren. Jämfört med föregående år har den totala körsträckan ökat med 7,6 procent. Den 
tydligaste ökningen är synlig inom kommunens hemtjänst. En felkälla här är sannolikt att verksam-
heten under en period var tvungna att hyra några fordon utan digital körjournal och att dessa sedan 
ersatts med fordon som har digital körjournal. 
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Jämfört med föregående år har den totala beräknade utsläppet ökat med 6,1 procent. 

 

Utökning av andel miljöklassade fordon har avstannat något under andra halvåret 2019, däremot 
kommer ett större antal fordon att förnyas i början av 2020. Arbetet med att följa utvecklingen av 
våra transporter kommer att fortsätta under kommande år. 
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Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

Socialnämndens budgetram för 2019 uppgick till 554,2 mnkr, vilket är en ökning med 2,5 procent 
jämfört med utfallet från föregående år. Utfallet för 2019 är 554,6 mnkr vilket är ett underskott på 
0,4 mnkr (0,07%) jämfört med budget. Förvaltningen rapporterar enligt följande verksamhetsblock: 

 Individ och familjeomsorg (IFO) barn och familj. 

 Individ och familjeomsorg (IFO) vuxen. 

 Äldreomsorgen. 

 Funktionsnedsättning – LSS. 

Väsentliga områden/händelser  

IFO barn och familj gav 2019 ett underskott mot budget med 2,3 mnkr. Ett intensifierat arbete har 
under året pågått för att stärka möjligheterna för barn och unga att få hjälp på hemmaplan för att 
undvika kostsamma och utdragna placeringar på hem för vård och boende (HVB) och statliga in-
stitutioner (SIS). Stort fokus har lagts på uppföljning av befintliga placeringar på HVB och SIS för 
att säkra kvaliteten av vården och effektivisera vårdkedjan. Omförhandling av avtal med konsulent-
stödda familjehem har lett till minskade dygnskostnader. Förvaltningen har även kunnat ta över fa-
miljehem med direktavtal. 

Individ och familjeomsorg – vuxen. Enheten redovisar ett överskott på 2,6 mnkr mot budget. Detta 
beror delvis på ett aktivt arbete med handläggning av ekonomiskt bistånd och översyn av träningslä-
genheter samt till dem kopplade beslut. Under 2019 sågs även behovet av att utifrån kvalitetsper-
spektiv flytta socialpsykiatrin till enheten för LSS. På detta sätt blir socialpsykiatrins funktionsned-
sättning en enhet med fokus på stöd till individer med funktionsvariationer. 

Äldreomsorgen gav 2019 ett överskott mot budget med 4,5 mnkr. Externa placeringar utanför kom-
munen har under större delen av året legat under budgeterad nivå, vilket är huvudorsaken till över-
skottet. Förvaltningen arbetar intensivt med boendekedjan för att i högre utsträckning öka tillgäng-
ligheten på boenden inom kommunen. 

Funktionsnedsättning redovisar ett underskott på 8,3 mnkr vilket är kopplat till bland annat verk-
ställighet av beslut tagna under 2017-2018. Tidigare ramavtal har en hög prissättning och har resul-
terat i en hög kostnadsnivå för externa placeringar. 

Förvaltningsövergripande verksamheter redovisar ett överskott på 3,4 mnkr. Överskottet beror 
främst på vakanta tjänster. Vid utgången av 2019 var de flesta tjänsterna rekryterade. 

  

(Mnkr) 
Sparande 
i eget ka-

pital 

Budget 
2019 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

Avvikelse 
2017 

Socialnämnden totalt 0 -554,2 -0,4 -31,2 -32,7 

Politisk verksamhet  -1,5 -0,3   

Förvaltningsövergripande  -31,7 3,4   

Individ och familjeomsorg - Barn och fa-
milj 

 -50,1 -2,3   

Individ och familjeomsorg - Vuxen  -64,1 2,6   

Äldreomsorg  -214,2 4,5   

Funktionsnedsättning enligt LSS  -192,6 -8,3   
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Kommentar 
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Nyckeltal Vallentuna kommun i jämförelse med andra kommuner - 2018 

Med begreppet "liknande kommuner" i tabellen nedan, avses kommuner med likartade förhållan-
den inom respektive område i Sverige. Likhetsutsökningen görs på ett sätt som fastställts av Rådet 
för främjande av kommunala analyser (RKA). Källan för nyckeltalen är Kommun- och landstingsda-
tabasen (KOLADA). 

Vallentuna kommun har lägre kostnader per invånare jämfört med andra liknande kommuner inom 
alla områden, med undantag av ekonomiskt bistånd. Orsaken till de höga kostnaderna under 2018 
var behovet av tillfälliga boenden som inte kunde hanteras av kommunens egna bestånd. För 2019 
är kostnaderna betydligt lägre eftersom kommunen effektiviserat hanteringen av lägenheter och 
därigenom förhindrat placeringar av externa tillfälliga boenden. 

  
Alla kommuner 
(ovägt medel) 

Liknande kommu-
ner, Vallentuna, 

2018 
Vallentuna, 2018 

Vallentuna, 2018 
andel av liknande 

kommuner 

Barn och familj 3 974 kr 3 394 kr 3 298 kr 97% 

Ekonomiskt bi-
stånd 

1 950 kr 1 261 kr 1 650 kr 131% 

Funktionsnedsätt-
ning 

27 440 kr 29 996 kr 29 166 kr 97% 

Missbruk 1 430 kr 1 503 kr 769 kr 51% 

Äldre 26 248 kr 14 325 kr 12 484 kr 87% 

Totalsumma 61 041 kr 50 478 kr 47 367 kr 94% 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 
Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2018 

Bokslut 
2018 

% 

TOTALT        

K -638,0 -646,0 101 % -8,0 -633,7 -636,7 100 % 

I 83,8 91,4 109 % 7,6 124,2 96 77 % 

N -554,2 -554,6 100 % -0,4 -509,5 -540,7 106 % 

Politisk verksamhet    

K -1,5 -1,8 120 % -0,3 -1,1 -1,2 109 % 

I 0 0 0 % 0 0 0 0 % 

N -1,5 -1,8 120 % -0,3 -1,1 -1,2 109 % 

Socialchef  

N -6,3 -4,2 67 % 2,1 -11,5 -7,0 61 % 

Stab    

N -14,6 -12,6 86 % 2,0 -22,3 -14,0 63 % 

Utförarsidan övergripande administration    

N -1,1 -1,6 145 % -0,5 0 -1,9 0 % 

Myndighetsavdelningens administration:    

N -9,5 -9,8 103 % -0,3 -7,4 -9,6 130 % 

Kostnader för samtliga insatser:    

Individ och familjeomsorg - barn och familj   

K -66,3 -69,6 105 % -3,3 -114 -77,2 68 % 

I 16,2 17,1 106 % 0,9 73,1 26,9 37 % 

N -50,1 -52,5 105 % -2,4 -40,9 -50,3 123 % 

Individ och familjeomsorg - vuxen  

K -71,7 -71,9 100 % -0,2 -58 -68,4 118 % 

I 7,7 10,4 135 % 2,7 3 8,5 283 % 

N -64,0 -61,5 96 % 2,5 -55 -59,9 109 % 

Äldreomsorg  

K -254,2 -251,6 99 % 2,6 -217,7 -247 113 % 

I 40 41,9 105 % 1,9 32,7 45,2 138 % 

N -214,2 -209,7 98 % 4,5 -185 -201,8 109 % 

Funktionsnedsättning - LSS  

K -208,5 -217,6 104 % -9,1 -201 -208,8 104 % 

I 15,8 16,8 106 % 1,0 15,1 13,9 92 % 

N -192,7 -200,8 104 % -8,1 -185,9 -194,9 105 % 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 
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Kommentar 

Individ och familjeomsorg (IFO) barn och familj (BOF) 

IFO - BOF gav 2019 ett underskott mot budget med 2,3 mnkr. Budget för 2019 var beräknad utifrån 
att ett flertal placeringar på HVB och SIS skulle avslutas och nya behov skulle tas hand om av egen 
regi. HVB och SIS placeringarna redovisar ett underskott med 4,8 mnkr. Förvaltningen har arbetat 
med att intensivt följa upp placeringar och effektivisera vårdkedjan. Detta har lett till att under året 
minska underskottet och samtidigt bibehålla kvaliteten av vården. 

Antal ensamkommande flyktingbarn har fortsatt att minska, under 2019 kom endast två nya barn 
och flera placeringar avslutades. 

Mnkr 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Total -50,1 -52,4 -2,3 105% -50,3 -48,3 

HVB och SIS barn & ungdom -9,1 -13,9 -4,8 153% -15,4 -8,6 

Familjehem barn & unga -13,4 -15,3 -1,9 114% -14,2 -16,3 

Ensamkommande flyktingbarn -0,4 2,6 3,0 -653% 2,8 0,1 

Myndighet IFO - BOF -16,9 -15,0 1,9 89% -13,4 -13,5 

Övriga -10,3 -10,8 -0,5 105% -10,1 -10,0 

  

HVB, SIS, egna och konsulentstödda familjehemsplaceringar barn & ungdom 

HVB och SIS placeringar för barn och unga samt konsulentstödda och egna familjehemsplaceringar 
gav ett underskott på totalt 6,7 mnkr. Ett antal ungdomar har vårdats med stöd av lagen om vård av 
unga (LVU). Flera ungdomar som haft omfattande vårdinsatser på institutioner har utvecklats väl 
och flyttat hem eller till familjehem. Underskottet har under året succesivt minskat. En majoritet av 
de biståndsbedömda stödinsatser som getts till barn och unga är i form av öppna insatser i förvalt-
ningens egen regi. 

Total HVB, fam.hem, kons.stödda 
fam.hem 

Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Mnkr -22,5 -29,2 -6,7 130% -29,6 -24,9 

Årsplaceringar 43,0 49,1 6,1 114% 50,2 45,0 

Dygnskostnad kr -1 434 -1 629 -196 114% -1 615 -1 516 

    

HVB och SIS barn & ungdom 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Mnkr -9,1 -13,9 -4,8 153% -15,4 -8,6 

Årsplaceringar 5,9 9,0 3,1 153% 12,5 8,2 

Dygnskostnad kr -4 226 -4 232 -6 100% -3 375 -2 873 
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Familjehem och konsulentstödda 
familjehem 

Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Mnkr -13,4 -15,3 -1,9 114% -14,2 -16,3 

Årsplaceringar 37,1 40,1 3,0 108% 37,7 36,8 

Dygnskostnad kr -990 -1 045 -56 106% -1 032 -1 214 
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Ensamkommande flyktingbarn 

Antal ensamkommande flyktingbarn har fortsatt att minska. Under 2019 kom endast två nya barn 
och flera placeringar avslutades, varav två har fått svenskt medborgarskap. Vid årsskiftet var tjugo 
ensamkommande flyktingbarn aktuella för insatser från barn och familjeenheten. 
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Individ och familjeomsorg (IFO) Vuxen 

Mnkr 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Total -64,1 -61,5 2,6 -96% -59,9 -58,4 

HVB vuxna -4,7 -7,1 -2,4 -151% -6,2 -6,1 

Ekonomiskt bistånd -22,0 -18,4 3,6 -84% -24,6 -20,8 

Arbetscoachning -10,6 -9,6 1,0 -91% -9,0 -3,0 

Myndighet IFO - vuxen -9,7 -8,3 1,4 -86% -8,6 -10,1 

Övriga -17,1 -18,0 -0,9 -105% -11,5 -18,4 

  

Individ och familjeomsorg vuxen - HVB vuxna 

Respektive placering har ökat i kostnad då privata aktörer har högre prissättning vid nya avrop. 
Även lag om vård av missbrukare (LVM) placering påverkar utfallet negativt beroende på högre 
kostnad än vid vanlig HVB placering. 

HVB vuxna 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Mnkr -4,7 -7,1 -2,4 151% -6,2 -6,1 

Årsplaceringar 6,0 6,4 0,4 107% 7,4 8,4 

Dygnskostnad kr -2 146 -3 029 -883 141% -2 295 -1 990 

 

  

  

Individ och familjeomsorg vuxen - arbetscoachning 

50 procent av de mottagna på arbetscoachningen har kommit ut i anställning eller avslutats. 
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Arbetscoachning Utfall 

Mottagna kunder under perioden januari-augusti 24 

Kommit ut i anställning 6 

Gått vidare till arbetsförmedlingen för annan insats 2 

Avslutat försörjningsstöd 4 

Pågående praktik 6 

Pågående individuell coachning 6 

  

Ekonomiskt bistånd 

Arbetet med att se över ekonomiskt bistånd och att få en högre rättssäkerhet i handläggning har gett 
ett positivt resultat. Nära samarbete med övriga funktioner inom förvaltningen har minskat place-
ringar på tillfälliga boenden. Antalet berättigade till tillfälliga boenden har minskat under året för 
att sedan öka något under årets sista månader. De är kopplade till rätten till familjeåterföreningar. 
Intäkter på 1,7 mnkr från Migrationsverket har flyttats från ensamkommande barn, sedan de blivit 
vuxna, till ekonomiskt bistånd, där utbetalningarna också har skett. 

Ekonomiskt bistånd 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Mnkr -22,0 -18,4 3,6 84% -24,6 -20,8 

Utbetalt försörjningsstöd -20,3 -16,3 4,0 80% -18,5 -17,1 

Tillfälliga boenden -1,7 -2,1 -0,4 124% -6,1 -3,7 
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Äldreomsorg 

Äldreomsorgen gav ett överskott på 4,5 mnkr, hemvård särskilda boenden extern regi gav ett över-
skott på 5,1 mnkr. Underskottet på myndighet på 1,4 mnkr beror på rekrytering av fler vårdplane-
rare p.g.a. Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). 

Mnkr 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Total -214,2 -209,7 4,5 98% -201,8 -196,5 

Hemtjänst, extern -14,8 -15,0 -0,2 101% -14,7 -14,8 

Hemtjänst, intern -45,0 -44,7 0,3 99% -44,1 -43,6 

Hemvård särskild boendeform ex-
tern 

-54,8 -49,7 5,1 91% -45,7 -43,5 

Hemvård särskild boendeform in-
tern 

-64,2 -64,4 -0,2 100% -61,3 -54 

HSL - Äldreomsorg -10,2 -10,4 -0,2 102% -9,3 -9,3 

Myndighet äldreomsorgen -6,6 -8,0 -1,4 121% -6,4 -10,7 

Övriga -18,6 -17,5 1,1 94% -20,3 -20,6 

Hemtjänst 

Hemtjänsten gav ett överskott mot budget på 0,1 mnkr. Utfallet 2019 jämfört med föregående år 
ökade med 0,9 mnkr. 

Hemtjänst 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Mnkr -59,8 -59,7 0,1 100% -58,8 -58,4 

Hemtjänst timmar 171 038 158 146 -12 892 92% 166 161 164 007 

Timkostnad kr -350 -377 -28 108% -354 -356 
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Hemvård särskild boendeform 

Antal placeringar på externa boenden utanför kommunen minskade från 9 i början av året till 5 i 
maj och ökade under hösten till 10. Förvaltningen arbetar intensivt med boendekedjan för att i 
högre utsträckning öka tillgängligheten på boenden inom kommunen. 

Hemvård särskild boendeform 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Mnkr -119,0 -114,1 4,9 96% -107,0 -97,5 

Antal kunder genomsnitt 204 194 -10 95% 189 186 

Kostnad per kund genomsnitt kr -583 333 -588 092 -4758 101% -566 138 -524 194 
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Funktionsnedsättning - LSS 

Mnkr 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Total -192,6 -200,9 -8,3 104% -194,9 -185,4 

Bostad särskild service Vuxen ex-
tern LSS 

-57,5 -64,9 -7 113% -56,9 -50,4 

Bostad särskild service Vuxen in-
tern LSS 

-41,8 -43,9 -2,1 105% -42,3 -39,5 

Daglig verksamhet extern LSS -11,6 -11,7 -0,1 101% -10,1 -10,7 

Daglig verksamhet intern LSS -18,1 -18,0 0,1 100% -18,7 -19,0 

Personlig assistent LSS -18,0 -18,2 -0,2 101% -18,7 -20,6 

Myndighet LSS -5,0 -3,2 1,8 63% -7,1 -4,5 

Övriga LSS -40,6 -40,9 -0,3 101% -41,1 -40,7 

Bostad särskild service LSS 

Antalet berättigade att söka insatser såsom boende i LSS 9:9 har ökat i och med att nyanlända med 
funktionsvariation har ökat. Att estimera antalet sökande är en svårighet i sig, dock kan enheten för-
handla ner pris på individuella avrop samt placera inom ny ram-upphandling i syfte om att ha god 
ekonomiskt hushållning. 

Bostad särskild service LSS 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Mnkr -99,3 -108,8 -9,5 110% -99,2 -89,9 

Årsplaceringar 117,3 119,5 2,2 102% 111,7 110,6 

Kostnad per kund genomsnitt kr -846 547 -910 808 -64 261 108% -888 093 -812 839 

 

Daglig verksamhet LSS 

Antal årsplaceringar har ökat med 5 procent, samtidigt som underskottet är 0,1 procent, detta beror 
på att kostnaderna i egen regi har minskat med 0,6 mnkr. 
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Daglig verksamhet LSS 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Mnkr -29,7 -29,8 -0,1 100% -28,8 -29,7 

Årsplaceringar 111,0 116,4 5,4 105% 111,2 105,0 

Kostnad per kund genomsnitt kr -267 568 -255 657 11 911 96% -258 993 -282 857 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt Budget 2019 Bokslut 2019 % 
Avvikelse mot 

budget 

Totalt (mnkr) 3,0 0,0 1 % 3,0 

Årligt anslag 3,0 0,0 1 % 3,0 

     

     

     

Kommentar 

Inga investeringar har gjorts under 2019. 

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

  2019 Totalt, projekt  

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos 
Klart 

år 

Totalt (mnkr) 7,5 0,0 9,5 2,0 9,5  

Alléns Stödboende 7,5 0,0 9,5 2,0 9,5  

       

Kommentar 

Gemensamhetslokal för Alléns stödboende 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under hösten 2016 i uppdrag att genomföra projektering och 
byggnation av en ny gemensamhetslokal för Alléns stödboende. Projektering är klar och förfråg-
ningsunderlag skickades ut för konkurrensutsättning till kommunens ramavtalade entreprenörer 
och anbud kom in. Anbuden var högre än kalkylen och därför har projektet inte slutförts. 
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Analys - Medarbetare 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Antal anställda 517 556 548 

Varav tillsvidareanställda 477 486 493 

Antal årsarbetare 464,6 499 487,2 

Medelålder 46,1 45,6 45,2 

Medellön (tkr) 30,8 29,3 28,6 

Medianlön (tkr) 27,5 26,5 25,7 

Minskat antal årsarbetare förklaras av organisationseffektiviseringar inom förvaltningen. 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 46,7 % 48,9 % 43,7 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 4,3 % 4,7 % 4,1 % 

Kvinnor 7,7 % 8,5 % 7,9 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 5,5 % 5,8 % 6,7 % 

30 - 49 år 7,3 % 6,4 % 6,8 % 

50 år och äldre 7,6 % 10,3 % 8,0 % 

Samtliga 7,1 % 7,9 % 7,3 % 

Personalomsättning 

  
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Tillsvidareanställda medarbetare 18,5 % 16,9 % 16,8 % 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Anställda, andel män 14 % 14 % 14 % 
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Medarbetarenkät 2019 

Område 
Kommu-
nen totalt 
2019 

Socialför-
valt- ningen 
2019 

Särskilt bo-
ende, äldre-
omsorg 

Hemtjänst, 
äldreomsorg 

Omsorg om 
personer 
med funkt-
ions-ned-
sättning 

Individ- och 
familje-om-
sorg 

Motivation 81 82 80 84 80 84 

Ledarskap 82 84 84 90 71 88 

Styrning 80 83 87 88 74 82 

HME 81 83 84 87 75 85 

Medarbetarenkät 2018 

Område 
Kommu-
nen totalt 
2018 

Socialför-
valt- ningen  
2018 

Särskilt bo-
ende äldre-
omsorg 

Hemtjänst 
äldreomsorg 

Omsorg om 
personer 
med funkt-
ions-ned-
sättning 

Individ- och 
familje-om-
sorg 

Motivation 80 80 77 82 83 79 

Ledarskap 80 82 77 91 82 80 

Styrning 79 81 80 86 82 79 

HME 80 81 78 86 83 79 

Kompletterande text: 

Socialförvaltningens medarbetarundersökning visar att medarbetarnöjdheten inom samtliga områ-
den fortsätter att förbättras mellan 2018 och 2019. Förvaltningen har ett bra resultat i jämförelse 
med kommunen som helhet samt jämfört med rikets genomsnitt (2019: HME 79). För att se hur 
förvaltningsledningen har arbetat med medarbetarfrågorna, se under rubriken ”Viktiga händelser 
under året – Personal och arbetsmiljö” i inledningen av verksamhetsberättelsen. 

  

  

  

  



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-02-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4
Verksamhetsberättelse 2019 (FN 2019.066)

Beslut
Fritidsnämnden godkänner fritidsnämndens verksamhetsberättelse för 2019 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen.
Anteckning
Adam Westerberg och Marita Ljungberg, båda (S), deltar ej i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden redovisar en verksamhetsberättelse med uppföljning av måluppfyllelse och 
ekonomiskt resultat som en del i Vallentuna kommuns övergripande resultatredovisning.

Yrkanden
Ordförande Lars Carlsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Beslutsgång
Ordförande Lars Carlsson (C) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §4 FN AU Verksamhetsberättelse 2019
 Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2019, 2020-01-10
 Verksamhetsberättelse 2019

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Akten



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-01-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4
Verksamhetsberättelse 2019 (FN 2019.066)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden godkänner fritidsnämndens 
verksamhetsberättelse för 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Ordförande Lars Carlsson (C) yrkar att fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att 
fritidsnämnden godkänner fritidsnämndens verksamhetsberättelse för 2019 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
 Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2019, 2020-01-10

Expedieras till 
Kommunstyrelsen Akten



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-10

DNR FN 2019.066 
ELISABETH BYSTRÖM SID 1/1
CONTROLLER
  
ELISABETH.BYSTROM@VALLENTUNA.SE  FRITIDSNÄMNDEN

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

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Verksamhetsberättelse 2019

Förslag till beslut
Fritidsnämnden godkänner Fritidsnämndens verksamhetsberättelse för 2019 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet
Fritidsnämnden redovisar en verksamhetsberättelse med uppföljning av
måluppfyllelse och ekonomiskt resultat som en del i Vallentuna kommuns
övergripande resultatredovisning.

Handlingar

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Akten



 

 

 

 

 

 

2019 
Fritidsnämnden 

Verksamhetsberättelse 
 

  



Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 2(19) 

Innehållsförteckning 

Nämnden i korthet........................................................................................... 3 

Viktiga händelser under året ........................................................................... 4 

Verksamhetsförändringar ................................................................................ 5 

Framtiden ........................................................................................................ 6 

Måluppfyllelse ................................................................................................. 7 

Strategiska inriktningar ............................................................................................... 7 

Styrkort ......................................................................................................... 14 

Analys - Kund/Invånare ............................................................................................. 14 

Analys - Verksamhet ................................................................................................. 14 

Analys - Miljö ........................................................................................................... 15 

Analys - Ekonomi ...................................................................................................... 15 

Analys - Medarbetare ................................................................................................ 18 

 

  



Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 3(19) 

Nämnden i korthet 

  Ordförande: Lars Carsson Bruttokostnad *: 60,5 
Mn
kr 

 

 Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: 55,0 
Mn
kr 

 

 Förvaltningschef: Petri Peltonen Budgetavvikelse i år: 0 
Mn
kr 

 

 Antal årsarbetare: 32 Budgetavv. föregående år: 0,7 
Mn
kr 

 

 
* Exklusive nämndsinterna transaktioner och ex-
klusive intäkter 

    

 ** Alla intäkter minus alla kostnader     

Nämndens uppgift är att: 

Fritidsnämnden har ansvaret för fritidsfrågorna i kommunen och ska främja en meningsfull fritid 
för kommunens invånare. Nämnden har också till uppgift att stödja föreningar och andra organisat-
ioners fritidsverksamhet genom att erbjuda olika former av föreningsservice samt anslag och fördela 
bidrag till föreningar. 

Fritidsnämnden ska också samordna kommunens olika insatser inom förebyggande ungdomsarbete 
och samarbeta med andra aktörer i syfte att motverka brott, våld, rasism, alkohol- och drogmiss-
bruk bland ungdomar. Nämnden ansvarar även för utförande av lotteritillstånd. 
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Viktiga händelser under året 

Kommunfullmäktige gav 2017 fritidsnämnden i uppdrag att omlokalisera fritidsgårdsverksamheten 
i centrala Vallentuna och beslutade 2018 att flytta verksamheten till Vallentuna prästgård 1:146. 
Arbetet med ungas inflytande gällande lokalernas utformning har skett under 2018 och 2019, lik-
som vid val av fritidsgårdens namn - Mega. Öppnandet av den nya fritidsgården är planerat till in-
ledningen av 2020. 

Under årets första dagar drabbades nämndens motionsspår och elljusspår av stormen Alfrida. Arbe-
tet med att ta hand om fallna träd, stolpar och nerdragna elledningar samt de följdverkningar som 
stormen haft, har pågått under 2019 och kommer fortgå under början av 2020. 

Fritidsnämnden har under året utvecklat arbetet med och utbudet av verksamheter för personer 
med funktionsvariationer. Detta har resulterat i flera nya fritidsaktiviteter där de senaste tillskotten 
är paraishockey och parainnebandy som startade höstterminen 2019. 

Arbetet med att skapa förutsättningar för spontan motion och idrott har fortsatt genom exempelvis 
etablering av Hälsans stig. Hälsans stig är ett 5 kilometer långt promenadstråk som är välskyltat och 
lättillgängligt. 

Sista etappen av Össeby-projektet har färdigställts under året genom markarbeten, läktare och sek-
retariatsbyggnad. På Vallentuna IP har löparbanorna renoverats och fått ny beläggning, och konst-
gräset på den västra fotbollsplanen har bytts ut. Nämnden planerar för etablering av kvarvarande 
begagnat konstgräs på några av de grusplaner som nämnden har övertagit driften för. 

Under våren färdigställdes den nya badplatsen som etablerades vid Gustavs udde under slutet av 
2018. Ny sand, rullstolsramp, skyltning samt bord och bänkar har kommit på plats. 

Nämnden har under hösten när den nya fritidsgården renoverats och verksamhetsanpassats, kunnat 
utöka närvaron av fritidsledare i tre av kommunens skolor i syfte att vara en vuxen förebild samt 
knyta kontakter med ungdomar. Utöver det har fritidsledare på kvällstid bedrivit öppen ungdoms-
verksamhet i två av kommunens högstadieskolor i centrala samt södra Vallentuna. 

Nämnden har utvecklat arbetet med att fördela statsbidrag för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. 
Syftet var att alla barn i kommunen, kostnadsfritt, skulle kunna delta i aktiviteter under sommarlo-
vet. 

Ett delregionalt arbete har initierats för att möjliggöra längre issäsong för isföreningar tillsammans 
med närliggande kommuner. 

Fritidsnämnden har i nära samarbete med barn- och ungdomsnämndens verksamheter arbetat 
riktat mot främlingsfientlighet samt med insatser i olika skolor med anledning av drogproblematik 
och att stävja oroligheter. 
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Verksamhetsförändringar 

Under hösten 2018 inledde fritidsnämnden ett arbete med att utveckla organisationen och skapa 
tydligare roller. Arbetet fortsatte under våren 2019 och den nya organisationen implementerades 
och en ny funktion, föreningsservice, etablerades. Syftet med föreningsservice är att skapa en stabil 
organisation där flera kompetenser på förvaltningen samverkar, flytta mandat att fatta beslut ut i 
organisationen samt etablera en tydlig väg in i fritidsförvaltningen för Vallentunas föreningsliv. 

Under året har Ungdomens hus Nova samt skatehallen stängt. Under hösten har ett arbete med att 
rusta upp och verksamhetsanpassa nya lokaler för en central öppen ungdomsverksamhet pågått. 
Verksamheten öppnar i början av 2020. 
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Framtiden 

Fritidsnämnden och dess medarbetare värnar om grundläggande demokratiska värden och arbetar 
för att dess verksamheter och anläggningar ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare oav-
sett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i 
Sverige och fritidsnämnden har, tillsammans med kulturnämnden, inlett ett utvecklingsarbete i 
syfte att verksamheterna ska beakta barnets rätt till inflytande och möjlighet att påverka nämndens 
verksamheter och utbud. 

Under 2019 har fritidsnämnden, i nära samarbete med föreningslivet och andra nämnder, utvecklat 
utbudet av verksamhet för barn och unga med funktionsvariationer. Arbetet fortsätter under 2020 i 
syfte att målgruppen på lika villkor som andra ska kunna delta i ett rikt kultur- och fritidsliv. 

Nämnden har arbetat med att omlokalisera och utveckla den öppna ungdomsverksamheten i cen-
trala Vallentuna och under 2020 ska nämnden utreda möjligheter för och behov av öppen ung-
domsverksamhet i fler delar av kommunen. 

Vallentuna har unika förutsättningar att erbjuda ett brett fritidsutbud av hög kvalitet och fritids-
nämndens verksamheter bidrar till en god folkhälsa och skapar möjligheter till rekreation. Nämn-
den avser att utveckla möjligheterna till spontan rörelse och idrott. Tillsammans med det lokala 
föreningslivet inleds ett 3-årigt projekt i syfte att stärka barn och ungas röst i utformningen av deras 
rörelseytor, ge dem kunskap och verktyg att utveckla sin motivation, fysiska kompetens, sitt själv-
förtroende samt inspirera dem att se värdet av att hålla en aktiv livsstil genom hela livet. Allt detta 
kommer att sammanfattas som ”Riskful Play”-metoden och spridas nationellt genom Vallentuna 
som förebild. I arbetet ska befintliga platser som exempelvis Snapptunafältet utvecklas. 

Fritidsnämndens stöd till föreningslivet kommer fortsätta utvecklas i syfte att förenkla för förening-
ar och andra aktörer att bidra till ett rikare och bredare fritidsutbud i Vallentuna. Vid årskiftet 
2020/2021 avser nämnden att implementera ett nytt bidrags- och bokningssystem som ska under-
lätta administrationen för både förvaltningen och föreningslivet. Fritidsnämnden arbetar också 
aktivt för att nya föreningar, idrotter och fritidsverksamheter ska kunna etablera sig i Vallentuna. 

Vallentuna har fina platser och stora möjligheter till ett aktivt friluftsliv och nämnden satsar på att 
utveckla, informera och marknadsföra dessa platser och möjligheter. Under 2019 har badplatsen vid 
Gustavs udde färdigställts och under 2020 avser nämnden att etablera en badplats i Garnsviken. 

Fritidsnämnden fortsätter ett aktivt deltagande i regional samverkan för att skapa fler och bättre 
förutsättningar för Vallentunas invånare till ett brett fritidsutbud av hög kvalitet. Under 2020 
kommer Vallentuna kommun möjliggöra för isföreningar från andra kommuner att bedriva verk-
samhet under en förlängd sommarperiod. 

Fritidsnämnden arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar, behåller och utvecklar 
medarbetare. Nämnden fortsätter därför satsningen på att aktivt och strukturerat arbeta med främ-
jande och förebyggande hälsoarbete samt att verka för en god arbetsmiljö. 

Under 2019 ansvarade fritidsförvaltningens chef även för kulturförvaltningen. Från och med den 1 
januari, 2020 är detta en permanent lösning där en förvaltningschef ansvarar för både fritidsför-
valtningen och kulturförvaltningen. Ambitionen är att nämndernas verksamheter ska samverka än 
mer i syfte att utveckla ett relevant och högkvalitativt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för Val-
lentunas invånare. 
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Måluppfyllelse 

Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk 
inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. 

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 5 5 

Målet är uppfyllt: 4 3 

Målet är delvis uppfyllt: 1 2 

Målet är ej uppfyllt:   

Strategiska inriktningar 

Här växer människor och företag 

Kommungemensamt mål: 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

 Arbete pågår 

Fritidsnämnden arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling av Vallentuna kommun. Ett 
nytt återvinningssystem som tar tillvara överskottsvärme från kylmaskinerna har installerats i ishal-
len på Vallentuna IP och effektförbrukningen av detta kommer följas upp under 2020. 

Under året har nämnden arbetat med att öka kunskapen och miljömedvetenheten hos verksamhet-
ernas besökare genom att informera om energi- och vattenförbrukning på Vallentuna IP. Arbetet 
syftar till att minska vatten- och energiförbrukningen genom att minska antalet spolningar av isen. 

Nämnden tar tillvara resurser i den mån det är möjligt, och vid exempelvis sommarens byte av 
konstgräs på Vallentuna IP, har det gamla konstgräset återanvänts och placerats ut på en befintlig 
grusplan vid Rosendalsskolan norra. Kvarvarande konstgräs kommer placeras ut på ett antal 
mindre områdesgrusplaner i Vallentuna under 2020 för att göra dessa mer användarvänliga. De 
grusplaner som anläggs med återvunnet konstgräs fylls med sand istället för granulat för att mini-
mera mängden mikroplaster. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden arbetar systematiskt för att minska verksamheternas 

klimatpåverkan. 

 Arbete pågår 

Fritidsnämnden arbetar för att utveckla miljöarbetet och minska verksamheternas klimatpåverkan 
bland annat genom att hitta nya metoder för att sänka energiförbrukningen och minska förbruk-
ningen av kemikalier. 

Ett nytt återvinningssystem som tar tillvara överskottsvärme från kylmaskinerna har under hösten 
installerats på Vallentuna IP och driftsatts under december. Effektförbrukningen kommer att mätas 
under 2020 för att se effekten av återvinningssystemet. 

Nämnden fortsätter arbetet med att byta ut fordons- och maskinparken till fossilbränslefria alterna-
tiv och har under året bland annat bytt ut ett fordon till en eldriven bil. I syfte att sänka förbruk-
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ningen av kemikalier på Kvarnbadet har badet haft en informationskampanj kring vikten av att 
tvätta sig innan bad. 

På Vallentuna IP har nämnden genomfört ett byte av konstgräs på den västra fotbollsplanen. Det 
gamla konstgräset har och kommer att återanvändas på små grusfotbollsplaner runt om i kommu-
nen för att göra dessa mer användarvänliga. Grusplaner som anläggs med återvunnet konstgräs fylls 
med sand istället för granulat för att minska mängden mikroplatser. 

Under året har nämnden startat ett pilotprojekt med närvarostyrd belysning på en del av elljusspå-
ret vid Vallentuna IP. 

Nämndens mål: 

Vallentunas invånare har lika rättigheter och möjligheter till en aktiv 

och meningsfull fritid. 

 Målet är uppfyllt 

Under hösten har nämnden haft ett samarbete kring lokaler med Vallentuna arbetscoachning för att 
möjliggöra fortsatt verksamhet för Klubb Cosmos när den nya fritidsgården renoveras. Samarbetet 
har fallit väl ut och givit goda resultat vilket gjort att samarbetet planeras att fortsätta under kom-
mande år med ökade öppettider för Klubb Cosmos. 

Den trygghetsundersökning som genomfördes under våren på fritidsgården Haket visade att flera 
besökare upplevde en otrygghet i närområdet på grund av bristfällig belysning i utemiljön. Under 
hösten vidtogs åtgärder för detta genom att förbättra utebelysningen kring fritidsgården. 

Fritidsnämnden påbörjade under våren en tillgänglighetsinventering av nämndens lokaler och an-
läggningar vilket några av kommunens sommarjobbare sedan jobbat vidare med. Inventeringen har 
synliggjort att det i flera lokaler finns behov av åtgärder för att öka den fysiska tillgängligheten. Ex-
empel på redan genomförda åtgärder är två duschstolar till omklädningsrum på Vallentuna IP samt 
att vissa trösklar i ishallen har reglerats. 

En tillgänglighetsinventering av vissa frilufts- och naturområden har också inletts under året i sam-
arbete med företaget Willut AB. Dels har kommuninvånare erbjudits att delta vid en tillgänglig 
vandring där sju rullstolsburna personer deltog, och dels har företaget utfört tillgänglighetsinvente-
ringar av vissa naturslingor. Resultatet finns samlat med beskrivningar och kartor på Vallentuna 
kommuns hemsida. Samarbetet beräknas fortsätta under 2020 med ytterligare inventeringar av 
slingor i naturskön miljö. 

Fritidsnämnden har tidigare etablerat bra former för en systematisk och regelbunden dialog med de 
funktionshinderföreningar, studieförbund och andra föreningar som är aktiva i Vallentuna kom-
mun. Nämnden samarbetar även med Stockholmsidrotten och Parasportförbundet i syfte att stötta 
föreningslivet med kompetens och behovsanalyser i deras utveckling av parasporter. Detta har re-
sulterat i flera nya fritidsaktiviteter där de senaste tillskotten är paraishockey och parainnebandy 
som startade höstterminen 2019. 

Bästa kommunen att bo och leva i 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

 Målet är uppfyllt 

Fritidsnämnden arbetar för att erbjuda verksamheter med hög kvalitet. Under året har nämnden 
sjösatt en organisationsförändring som syftar till att utveckla nämndens föreningsservice, dialog 
med föreningslivet samt skapa en långsiktigt hållbar organisation kring föreningsfrågor. 

Nämndens samverkan med skolorna i kommunen är väletablerad och bidrar till tryggare skolor för 
barn och unga. Fältgruppen har haft en ökad närvaro och nära samverkan med kommunens skolor 
som ett utökat stöd till personal och elever. Fältgruppen har även arbetat framgångsrikt i kommu-
nens arbete med sociala insatsgrupper. 
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Nämnden har fortsatt arbetet med att skapa en samordning kring kommunens arbete med frilufts-
liv. Fritidsnämnden har utformat ett förslag på en kommungemensam friluftsorganisation samt ett 
friluftsråd med externa aktörer. 

1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige vilket kommer påverka nämndens arbete. En 
förvaltningsgemensam konferens på temat "Barnkonventionen blir lag" har genomförts tillsammans 
med kulturförvaltningen. Konferensen syftade till att höja kunskapsnivån på de båda förvaltningar-
na samt att höja beredskapen inför att barnkonventionen blir lag. 

Fritidsnämnden har fortsatt arbetet med att se över bidragsreglerna och fördelningsprinciperna. 
Målet är att fritidsnämnden har nya och uppdaterade regler och principer klara under 2020 då ett 
nytt boknings- och bidragssystem ska implementeras. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden erbjuder och möjliggör ett brett fritidsutbud av hög 

kvalité. 

 Målet är uppfyllt 

Fritidsnämnden har under året arbetat aktivt med ungas inflytande bland annat kopplat till den nya 
mötesplatsen som öppnar i början av 2020. Ungdomar från den öppna verksamheten och Klubb 
Cosmos tog fram förslag på nytt namn för mötesplatsen där omröstning bland kommunens högsta-
dieelever sedan avgjorde det slutliga namnet. 

Nämnden möjliggör även för unga som inte är föreningsaktiva att vara fysiskt aktiva, genom att 
inkludera dem i planeringen av vilka aktiviteter som ska erbjudas i de öppna ungdomsverksamhet-
erna. Detta har exempelvis resulterat i en dansgrupp som initierades av en ungdom, vilka även upp-
trädde på Naturens- och idrottens dag. 

Arbetet med att tillgängliggöra befintliga anläggningar och skapa nya för spontan motion och idrott 
har fortsatt genom förbättring av underlaget på elljusspåren vid Vallentuna IP, liksom etablering av 
Hälsans stig. Hälsans stig är ett 5 kilometer långt promenadstråk som är välskyltat och lättillgäng-
ligt. Hälsans stig underlättar för alla att nå folkhälsomålet att röra på sig minst 30 minuter om da-
gen. 

Nämndens arbete med att samordna kommunens arbete med friluftsliv samt utveckla nämndens 
eget arbete med friluftslivet har fortsatt under året. Mycket av det arbete som görs för att människor 
ska kunna utöva friluftsliv i Vallentuna utförs av ideella föreningar. Fritidsnämnden arrangerade 
därför ett forum där föreningsrepresentanter från åtta föreningar aktiva inom friluftsområdet del-
tog. Arbetet har fortsatt genom att etablera ett friluftsråd för att koordinera arbetet och dela kun-
skap kring friluftslivsfrågor. 

Fritidsnämnden arbetar för att initiera och delta i regionala och delregionala samverkansformer. Ett 
konkret exempel på resultatet av samverkan med ett antal grannkommuner, är att isföreningar 
kommer erbjudas förlängd issäsong på en gemensam arena i Vallentuna under 2020. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden bidrar till kommunens arbete att höja kvalitén och häl-

san i Vallentunas skolor. 

 Målet är uppfyllt 

Fritidsnämnden har under hösten när den nya fritidsgården renoverats, kunnat utöka närvaron av 
fritidsledare i tre av kommunens skolor i syfte att vara en vuxen förebild samt knyta kontakter med 
ungdomar. Utöver det har fritidsledare på kvällstid bedrivit öppen ungdomsverksamhet i två av 
kommunens högstadieskolor i centrala samt södra Vallentuna. Samarbetet gällande fritidsledarnas 
närvaro på skolor under dagtid har fallit väl ut och planeras fortsätta i en av skolorna under år 2020 
efter önskemål från skolans rektor. 

Fritidsnämnden har en regelbunden dialog med barn- och ungdomsförvaltningen när det gäller Ung 
Fritids närvaro i kommunens skolor. Fritidsledarna och fältassistenterna stöttar skolor genom att 
närvara på olika temadagar och vid andra tillfällen då behov av större vuxennärvaro finns. 
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Nämnden har varit delaktig i den fortsatta utvecklingen av barn- och ungdomsnämndens kultur- 
och idrottssatsning LIKE (Lek, Idrott och Kultur ger Energi). Detta har bland annat skett genom att 
hålla lektioner inom projektet samt bjuda in och samordna friluftsorganisationer som gjort det-
samma på tema friluftsliv. 

Fler och växande Vallentunaföretag 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor 

och företag i gemenskap ska kunna växa. 

 Målet är uppfyllt 

Fritidsnämnden arbetar för att företag, föreningar och invånare ska ha förutsättningar att växa och 
skapa gemensamma arrangemang. Nämnden fortsätter stötta föreningslivet i marknadsföring av 
sina verksamheter och aktiviteter, samt att utveckla utbudet av kostnadsfria lovverksamheter. Ett 
lyckat exempel i detta arbete är Naturens och idrottens dag som i år slog rekord i antal deltagande 
föreningar och kommunala verksamheter. 

Som en del i förebyggande arbete har fältgruppen tillsammans med öppenvården, fortsatt att er-
bjuda kurser i föräldrastödsprogrammet Komet. Efterfrågan för att delta i detta program är stort, 
vilket gör att kursen även kommer fortsätta under 2020. 

Nämndens arbete med Funkisfestivalen är ett tydligt exempel på verksamhet som får människor att 
växa. I samverkan med flera aktörer har en storslagen festival arrangerats och deltagare har efter 
festivalen fortsatt att uppträda på scen vid bland annat kommunala arrangemang som valborgsfi-
randet och Naturens och idrottens dag. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden skapar goda förutsättningar för att människor, före-

ningar och företag att utvecklas och växa. 

 Målet är uppfyllt 

Fritidsnämnden har under flera år arrangerat Idrottens dag i samverkan med föreningslivet. I år 
bytte arrangemanget namn till Naturens och idrottens dag i syfte att attrahera föreningar som är 
engagerade i annat än idrott. Utvecklingen blev framgångsrik då fler föreningar, kommunala verk-
samheter och företag deltog, och dagen blev väldigt välbesökt. 

Fältgruppen har under året fortsatt att möjliggöra för föreningar i kommunen att nattvandra för 
ökad trygghet. Intresset för den föreningsdrivna nattvandringen är fortsatt god med fyra deltagande 
föreningar i olika delar av kommunen. 

Funkisfestivalen gick av stapeln i slutet av november och samarrangerades för första gången med 
kulturnämnden. Funkisfestivalen ska drivas av målgruppen det arrangeras för och ett viktigt fokus i 
arbetet har varit att engagera deltagare i beslut och arbetsuppgifter. En scengrupp med cirka 15 
personer med kognitiva och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har under hösten pla-
nerat och ansvarat för uppgifter inför och kring Funkisfestivalens arrangemang. 

Arrangemanget ägde rum på Vallentuna Teater och blev väldigt lyckat där artisterna uppträdde med 
sina bidrag till livemusik av kulturskolan. Förra årets vinnare av deltävlingen i Vallentuna har under 
året deltagit vid en regional semifinal samt riksfinalen i Funkisfestivalen. I arbetet med att sprida 
kunskap om Funkisfestivalen och den aktuella målgruppen har vinnaren uppträtt på olika arrange-
mang såsom kommunens valborgsfirande, Vallentuna kommuns chefsdag samt Naturens och idrot-
tens dag. 
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Närmare till allt 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

 Målet är uppfyllt 

Fritidsnämnden arbetar för att verksamheter och aktiviteter ska erbjudas i hela Vallentuna. Nämn-
den är aktiv i delregionala och regionala samarbeten för att hitta smarta och kostnadseffektiva sätt 
att tillsammans med andra kommuner utveckla kommunens utbud. 

Nämnden fortsätter att se över möjligheter att erbjuda öppen ungdomsverksamhet i flera delar av 
kommunen och har under året fördjupat samarbetet med flera av kommunens skolor. Bland annat 
har fritidsledare varit på tre av kommunens skolor under hösten, samt bedrivit öppen ungdoms-
verksamhet i två högstadieskolor i kommunen på kvällstid. 

En stor del i nämndens arbete med att finnas i hela kommunen är utvecklingen av friluftslivet. Stor 
vikt har lagts vid att rekrytera friluftsorganisationer till ett friluftsråd samt utforma en kommunge-
mensam organisation för friluftsliv. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämndens mötesplatser och anläggningar skapar möjligheter för 

en meningsfull fritid i hela Vallentuna och bidrar till att Vallentuna är 

en attraktiv kommun för alla. 

 Målet är uppfyllt 

En del i nämndens arbete med att finnas i hela kommunen och vara en attraktiv kommun, är ut-
vecklingen av friluftslivet. Den tidigare kartläggning som gjorts av friluftslivet i kommunen har 
skapat en ökad dialog med friluftsorganisationer samt lett till samarbete över förvaltningsgränser-
na. Friluftslivskartläggningen har även använts vid framtagandet av den fördjupade översiktsplanen 
för västra Vallentuna centralort samt för att ta fram kartor över våra skid- och skridskospår. 

Nämnden har deltagit i en nationell tankesmedja för friluftsliv som arrangerades av Naturvårdsver-
ket. I tankesmedjan framkom det att flera kommuner och organisationer arbetar med likartade ut-
maningar; koordinering, tydlig information till invånare och samverkan med markägare. 

Nämnden har under flera år samordnat arbetet med det statliga stödet för kostnadsfria sommar-
lovsaktiviteter. Denna sommar beviljades åtta olika aktörer som genomförde aktiviteter under hela 
sommaren runt om i kommunen. 

Under sommaren genomfördes även en testverksamhet i Kårsta där nämnden anställde boende i 
Kårsta för enklare drift av fotbollsplanen i form av gräsklippning och målning av linjer vilket föll 
väldigt väl ut för alla inblandade. 

Sista etappen av Össeby-projektet har färdigställts under året genom markarbeten, läktare och sek-
retariatsbyggnad. 

Under året har arbetet med att färdigställa och utveckla befintliga badplatser, samt anlägga nya 
badplatser fortsatt. Friluftsbadet vid Gustavs udde fick under våren en rullstolsramp, skyltar, bän-
kar och bord. Nämnden har även inlett ett arbete för att möjliggöra en utveckling av en badplats i 
Garnsviken. Då det finns fornlämningar vid badplatsen har en dialog med länsstyrelsen inletts för 
att inventera möjligheterna att utveckla platsen. 

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 Målet är uppfyllt 
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Fritidsnämnden deltar i kommunens strategiska samhällsplanering och i lokalresursarbetet för att 
säkerställa ett samnyttjande av lokaler och anläggningar. Arbetet möjliggör en högre nyttjandegrad 
av både egna och externa lokaler och anläggningar och i vissa fall även avyttring av lokaler. 

En genomgång av både interna och externa hyresavtal har påbörjats för att skapa aktuella och kost-
nadseffektiva hyresavtal både internt och externt med aktörer som hyr lokaler av nämnden. Arbetet 
kommer fortgå till 2020. 

Nämnden arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö. Nämnden har 
tagit fram arbetsmiljömål för 2019 som alla chefer arbetat med tillsammans med medarbetarna. 
Organisationen har även genomgått en positiv utveckling med förtydligade uppdrag och utvecklat 
stöd till Vallentunas föreningsliv. 

Fritidsnämndens viktigaste resurs är medarbetarna och nämnden arbetar för att erbjuda relevant 
och bra kompetensutveckling som i förlängningen utvecklar verksamheterna. En engagerad och 
frisk personal möjliggör effektiva och välfungerande verksamheter. En kompetensinventering av 
personalen har genomförts i syfte att ha rätt kompetens på rätt plats samt för att planera kommande 
utbildningsinsatser. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden skapar effektivt nyttjande av lokaler och anläggningar. 

 Målet är uppfyllt 

Fritidsnämnden arbetar aktivt för att befintliga lokaler och anläggningar ska ha hög nyttjandegrad. 
Nämnden har under året upplåtit fritidsgården Haket till Össeby församling i syfte att öka möjlig-
heten till ett bra integrationsarbete i Brottby, och Novas lokaler har upplåtits till barn-och ung-
domsnämndens kultur-och idrottssatsning LIKE (Lek, Idrott, Kultur ger Energi). Fritidsnämnden 
har i sin tur haft tillgång till skollokaler för att bedriva öppen ungdomsverksamhet på kvällar. Sam-
arbetet har fungerat bra och skapat nya möjligheter till samverkan i andra frågor som rör båda 
nämnderna. 

Konstgräset på västra fotbollsplanen på Vallentuna IP byttes under sommaren och delar av det be-
gagnade gräset har lagts på Rosendalsskolan norra under hösten. Nämnden planerar för att ta hand 
om kvarvarande begagnat konstgräs under våren 2020 genom etablering på några av de grusplaner 
som nämnden tagit över driften för. 

Under sommaren när ishallarna är isfria har nämnden haft ett pilotprojekt med en rollerderby-
förening som har hyrt in sig för att möjliggöra träning. På detta vis har en anläggning som normalt 
står tom kunnat nyttjas. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av ett 

gott ledarskap, medarbetares engagemang och utveckling samt en god 

arbetsmiljö. 

 Arbete pågår 

Fritidsnämnden arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö som 
både attraherar och behåller kompetenta medarbetare. Nämnden har tagit fram arbetsmiljömål för 
2019 som alla chefer arbetar med tillsammans med medarbetarna. Målen är: 

 Tillsvidareanställda medarbetare har haft medarbetarsamtal och har en individuell utveckl-
ingsplan. 

o Målvärde: 100 % positiva. 
o Utfall: 100 % positiva. 

 Medarbetarna upplever att den fysiska arbetsmiljön är tillfredsställande. 
o Målvärde: 90 % positiva/neutrala. 
o Utfall: 84 % positiva/neutrala. 

 Medarbetarna har tydliga arbetsuppgifter. 
o Målvärde: 90 % positiva/neutrala. 
o Utfall: 84 % positiva/neutrala. 
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Samtliga medarbetare på Ung Fritid har under året genomfört olika kurser och deltagit vid konfe-
renser. En av fältassistenterna har gått en högskolekurs i ANDT-frågor (Alkohol, Narkotika, Dop-
ning och Tobak) vilket har använts till både fältgruppens arbete i skolor, samt till det kommunöver-
gripande arbete som görs i frågan. 

Fritidsnämnden genomförde under våren en kompetensinventering av samtliga medarbetare inom 
enheten Ung Fritid. Syftet var att få fram varje medarbetares specifika kompetens och behov av 
eventuell utbildning för att skapa relevanta utvecklingsplaner för medarbetarna. 

Nämnden inledde under hösten 2018 ett arbete med att utveckla organisationen och skapa tydligare 
roller. Arbetet fortsatte under våren 2019 och den nya organisationen har implementerats och en ny 
funktion, föreningsservice, har etablerats. Syftet med föreningsservice är att skapa en stabil organi-
sation där flera kompetenser på förvaltningen samverkar, flytta mandat att fatta beslut ut i organi-
sationen samt etablera en väg in i förvaltningen för Vallentunas föreningsliv. 

Under hösten har alla medarbetare på fritidsförvaltningen erbjudits utbildning i Hjärt- och lung-
räddning samt Brandutbildning. Medarbetare på Idrott och friluftsenheten har även genomgått 
utbildning samt genomfört godkänd uppkörning för utökad behörighet för släp, b96. Flera medar-
betare har gått Vallentuna kommuns interna utbildning "Leda utan att vara chef". 

Fritidsförvaltningens chefer har tillsammans med kulturförvaltningens chefer skapat ett nytt forum 
i form av ett personalmöte för chefer. Forumet syftar till att synliggöra och hantera de situationer 
och utmaningar som chefer möter i sina uppdrag. Den gemensamma ledningsgruppen har också 
påbörjat ett arbete med ledarutveckling i form av en heldag med temat "Tillitsbaserad styrning". 
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Styrkort 

Analys - Kund/Invånare 

  
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

 

SCB Medborgarundersökning, NRI-index, Fritidsmöjlig-
heter 

60  58  

- Tillgången till parker, grönområden och natur 7,9  7,7  

- Möjligheten att utöva dina fritidsintressen t ex sport, 
kultur, friluftsliv, föreningsliv 

7,5  7,5  

- Tillgång till sport- och idrottsevenemang 6,3  6,3  

- Öppettider vid kommunens idrottsanläggningar 7,3  7,4  

- Utrustning och skötsel av kommunens motionsan-
läggningar 

7,0  6,9  

- Belysningen i kommunens motionsspår 6,4  6,4  

Kommentar 

NRI-index (Nöjd-Region-Index) för Fritidsmöjligheter för 2019 landade på 60, att jämföra med 58 
för kommunen år 2017, samt att jämföra med ett NRI-index på 59 i genomsnitt för samtliga kom-
muner som deltog i undersökningen 2019. 

"Tillgång till parker, grönområden och natur" samt "Utrustning och skötsel av kommunens mot-
ionsanläggningar" har utvecklats positivt från 2017 till 2019. 

"Möjligheten att utveckla dina fritidsintressen", "Tillgång till sport- och idrottsevenemang" samt 
"Belysningen i kommunens motionsspår" har samma resultat år 2019 som vid 2017 års undersök-
ning. 

Medan "Öppettider vid kommunens idrottsanläggningar" har marginellt sämre resultat vid 2019 års 
undersökning jämfört med resultatet år 2017. 

Om medborgarundersökningen: Vartannat år genomför Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag 
av Vallentuna kommun en attitydundersökning bland Vallentunaborna. I medborgarundersökning-
en får cirka 1 000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 18 – 84 år, möjlighet att tycka till om kom-
munen och dess verksamheter genom att svara på en enkät. Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, 
där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, 
vilka kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för 
”nöjd” går vid 55, och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 

Analys - Verksamhet 

   
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Bokningsgrad, sporthallar  53 % 52 % 54 % 

Bokade timmar, sporthallar  6 991 h 6 739 h 7 087 h 

Bokningsgrad, fotbollsplaner  48 % 40 % 48 % 

Bokade timmar, fotbollsplaner  3 666 h 2 716 h 3 470 h 

Antal besök, Kvarnbadet  60 000 83 000 56 000 



Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 15(19) 

   
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Antal redovisade aktiviteter  20 246 20 022 19 930 

Andel deltagartillfällen, flickor  40 % 40 % 41 % 

Kommentar 

Bokningsgraden och antal bokade timmar har ökat mot föregående år och är i nivå med år 2017. 

Att antal bokade timmar på fotbollsplaner har ökat markant beror på gynnsamt väder under våren 
2018 så att fotbollsplanerna kunde öppna tidigare än året innan. 

Hagaskolans sporthall och fotbollsplan är ej med i bokningsgraden eller bokade timmar ovan. 

Antal besök på Kvarnbadet uppgick till knappt 60 000 besökare, vilket får ses som bra utifrån 
sommarens mediokra väder. 

Analys - Miljö 

   
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

     

     

     

Kommentar 

Fritidsnämnden arbetar med att ta fram relevanta nyckeltal inom miljöområdet. 

Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

(Mnkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2019 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

Avvikelse 
2017 

Fritidsnämnden (hela nämnden) 4,4 -55,0 0 0,7 1,1 

      

Kommentar 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 
Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2018 

Bokslut 
2018 

% 

TOTALT        

K -59,8 -60,5 101 % -0,7 -58,7 -58,9 100 % 
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Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 
Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2018 

Bokslut 
2018 

% 

I 4,8 5,5 116 % 0,7 4,9 5,8 118 % 

N -55,0 -55,0 100 % 0,0 -53,8 -53,1 99 % 

Politisk verksamhet    

K -0,4 -0,4 90 % 0,0 -0,4 -0,4 90 % 

I - - - - - - - 

N -0,4 -0,4 90 % 0,0 -0,4 -0,4 90 % 

Central förvaltning  

K -5,0 -5,1 103 % -0,1 -2,7 -2,4 90 % 

I - - - - - - - 

N -5,0 -5,1 103 % -0,1 -2,7 -2,4 90 % 

Idrotts- och friluftsenheten  

K -40,4 -40,9 101 % -0,5 -41,3 -41,5 100 % 

I 4,5 5,0 113 % 0,5 4,5 5,0 110 % 

N -35,9 -35,9 100 % 0,0 -36,8 -36,5 99 % 

Ung Fritid  

K -10,8 -10,8 100 % 0 -11,1 -10,7 97 % 

I 0,3 0,3 90 % 0 0,4 0,5 131 % 

N -10,5 -10,5 100 % 0 -10,7 -10,2 65 % 

Föreningsbidrag  

K -3,2 -3,3 102 % -0,1 -3,2 -3,6 114 % 

I 0 0,2 - 0,2 - - - 

N -3,2 -3,1 95 % 0,1 -3,2 -3,6 114 % 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Fritidsnämnden redovisar en budget i balans vid årets slut. 

Central förvaltning redovisar ett underskott om 0,1 vilket är hänförligt till förvaltningens semester-
löneskuld där kostnaden tagits centralt och inte på de enskilda enheterna. 

Idrotts- och friluftsenheten redovisar högre intäkter jämfört mot budget men också högre kostnader 
jämfört med budgeterade kostnader, vilka främst beror på oplanerade kostnader för upprustning av 
motionsspår till följd av stormen Alfrida i början av 2019. 

Ung Fritid redovisar en budget i balans vid årets slut. Under året har enheten haft kostnader under 
riktvärdet, vilket gjort att nödvändiga inköp av förbrukningsinventarier till den nya fritidsgården 
kunnat göras i slutet av året. 

Föreningsbidraget visar ett överskott om 0,1 mnkr vilket beror på att ledarutbildningsbidrag och 
bidrag för speciella ändamål inte sökts i samma utsträckning som tidigare år. Dessa två bidragska-
tegorier söks av varierande grad från år till år, och år 2019 något mindre vilket genererat ett litet 
överskott. 

Fritidsnämnden har tilldelats statliga bidrag från Socialstyrelsen för sommarlovsaktiviteter om 0,2 
mnkr. Dessa bidrag redovisas under Föreningsbidrag i tabellen ovan. När fritidsnämnden tillhan-
dahåller lov- och sommarlovsaktiviteter ökar verksamhetens kostnader. Dessa kostnader överstiger 
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ej det statliga bidraget. Summan av aktivitetskostnaderna och intäkterna (statsbidraget) är noll. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt Budget 2019 Bokslut 2019 % 
Avvikelse mot 

budget 

Totalt (mnkr) 1,0 1,0 100 % 0 

     

     

     

     

Kommentar 

Fritidsnämnden fattade beslut under 2019 att använda det årliga anslaget till renovering och verk-
samhetsanpassning av den nya fritidsgården som öppnar i början av 2020. 

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

  2019 Totalt, projekt  

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos 
Klart 

år 

Totalt (mnkr) 21,8 5,3 48,9 22,0 47,4  

Badplatser 0,5 0 1,0 0,5 1,0 2020 

Bällstaberg 0,5 0 4,0 3,5 4,0 2024 

Elljusspår Kristineberg 0,5 0 0,5 0 0,5 2021 

Fritidsgård 0,9 0,6 0,9 0,6 1,1 2019 

Konstgräs Vallentuna IP 4,6 3,3 4,6 3,3 3,3 2019 

Konstgräs Össeby IP 1,8 1,4 12,1 8,4 11,7 2026 

Vallentuna IP 5,3 0 11,8 4,0 11,8 2028 

Utveckling / Nya projekt 4,4 0 7,3 1,0 7,3 2025 

Össeby 0,4 0 0,4 0 0,4 2027 

Övriga anläggningar 2,9 0 6,3 0,7 6,3 2027 

       

       

Kommentar 

Under året har den tredje och sista etappen på Össeby idrottsplats färdigställts med sekretariats-
byggnad, läktare och asfaltsläggning. Detta redovisas under projekt Konstgräs Össeby IP. I den to-
tala budgeten om 12,1 mnkr finns även ett framtida planerat konstgräsbyte på 3,0 mnkr år 2026. 

Byte av konstgräs och renovering av friidrottsytor på Vallentuna IP har också färdigställts under 
perioden. Projektet är slutfört och den totala kostnaden slutade under budgeterade investeringsme-
del. Dessa båda investeringar hittas under projekt Konstgräs Vallentuna IP. 

Arbetet med att rusta upp och verksamhetsanpassa den nya fritidsgården slutfördes under slutet av 
år 2019. Slutsumman för renoveringen kommer bli 2,1 mnkr varav 1,0 mnkr tagits från fritids-
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nämndens årliga anslag, resterande belopp redovisas under projekt Fritidsgård. Samtliga fakturor 
har per årsskiftet inte kommit vilket förklarar utfallet per årsbokslutet om 0,6 för projekt Fritids-
gård. 

Vidare slutfördes arbetet med badplatsen Gustavs Udde med montering av ramp, bänkar och på-
fyllning av sand under våren 2019. Arbete pågår med att få till ytterligare en badplats i kommunen 
under år 2020. Investeringsmedel för detta redovisas inom projekt Badplatser. 

Analys - Medarbetare 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Antal anställda 35 35 33 

Varav tillsvidareanställda 33 33 32 

Antal årsarbetare 32 33 31 

Medelålder 43,7 42,6 41,8 

Medellön (tkr) 33,2 31,4 30,1 

Medianlön (tkr) 30,0 28,5 27,8 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 42,3 % 63,3 % 58,8 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 1,2 % 5,7 % 1,8 % 

Kvinnor 7,7 % 9,7 % 17,5 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 2,6 % 1,9 % 2,6 % 

30 - 49 år 5,6 % 8,7 % 15,3 % 

50 år och äldre 1,9 % 8,4 % 2,6 % 

Samtliga 3,8 % 7,3 % 8,7 % 

Personalomsättning 

  
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Tillsvidareanställda medarbetare 9,2 % 9,2 % 3,3 % 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Anställda, andel män 54 % 54 % 52 % 
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Medarbetarenkät 2019 

Område 
Kommunen 
totalt 2019 

Fritid 2019 ** 
Kultur och 
fritid 2019 

Kommunen 
totalt 2018 

Kultur och 
fritid 2018 

Motivation 81 70 79 80 77 

Ledarskap 82 80 87 80 82 

Styrning 80 73 82 79 84 

HME 81 74 83 80 81 

Kompletterande text: 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och 
landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting 
erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive 
medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett 
jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang 
och verksamhetsresultat. Resultaten som redovisas är från 2019. 

** Fritidsförvaltningens resultat för 2019 har separerats från SKLs indelning (Kultur och fritid). 

Kommentar 

Den totala sjukfrånvaron har nästan halverats till 3,8 procent jämfört med 7,3 procent år 2018. Få 
långtidssjukskrivna får stort genomslag i en liten organisation. De senaste åren har ett strukturerat 
och långsiktigt arbete gjorts med långtidssjukskrivna och medarbetare med upprepad korttidsfrån-
varo. Ett arbete som visar på positiva resultat. 

Medarbetarenkäten visar på lägre resultat vid mätningen 2019 jämfört med året innan, och samtliga 
HME-värden ligger lägre än snittet för kommunen. En handlingsplan har upprättats utifrån medar-
betarenkätens resultat. 
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Nämnden i korthet 

  Ordförande: Helena Klange Bruttokostnad *: 48,9 
Mn
kr 

 

 Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: 44,3 
Mn
kr 

 

 Förvaltningschef: Petri Peltonen Budgetavvikelse i år: 0,1 
Mn
kr 

 

 Antal årsarbetare:  Budgetavv. föregående år: 0,6 
Mn
kr 

 

 
* Exklusive nämndsinterna transaktioner och ex-
klusive intäkter 

    

 ** Alla intäkter minus alla kostnader     

Nämndens uppgift är att: 

Kulturnämndens uppgift är att främja kulturlivet i kommunen genom att stödja föreningars och 
bildningsorganisationers offentliga kulturarrangemang och övriga insatser för kulturlivet i Vallen-
tuna. Nämnden ansvarar för bidrag till föreningar, studieförbund och övriga organisationer inom 
nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska bedriva kulturskoleverksamhet, leda biblioteksverk-
samhet och annan kommunal kulturverksamhet, samt erbjuda ett allsidigt kulturutbud som kom-
plement till föreningars och enskildas insatser. Kulturnämnden ska ta tillvara, vårda och levande-
göra Vallentunas kulturarv och svara för kommunens konstinköp samt fullgöra nämndens ut-
smyckningsuppdrag. Nämnden är huvudman för Vallentuna teater och Vallentuna kulturhus. 
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Viktiga händelser under året 

Kulturnämndens gemensamma tema ”1000 år av kvinnokraft” genomsyrade årets verksamheter 
med utställningar, filmvisningar och föreställningar där historier som berättar något viktigt om 
kvinnors situation och villkor, idag och genom historien, lyftes fram. Inom temat hölls flera välbe-
sökta författarbesök som exempelvis; Stina Wollter, Clara Henry, Alexandra Pascalidou. 

Som ett led i nämndens digitaliseringsarbete implementerade kulturskolan ett nytt system för elev-
administration i syfte att förenkla, effektivisera och tillgängliggöra verksamheten samt förbättra 
kommunikationen med kunderna. 

Under året etablerades en ny caféverksamhet i kulturhuset där Café Form öppnade i slutet av som-
maren. Caféverksamheten har på ett positivt sätt bidragit till kulturhusets verksamhet och helhets-
intryck. 

Biblioteket har genom sitt popup-bibliotek besökt kulturella och idrottsliga evenemang för att träffa 
nya presumtiva användare samt visa på vad ett modernt bibliotek har att erbjuda även utanför dess 
lokaler. Denna typ av popup-verksamhet kommer att underlättas framöver i och med nämndens 
kulturbil som levererades i slutet av 2019. 

Kulturnämnden har under hösten tagit beslut att ingå i samarbetet ”Kulturskola över kommungrän-
ser”. Detta innebär att de ingående kommunerna; Vallentuna, Täby och Sollentuna, gör det möjligt 
för elever att gå i kulturskola även i de kommuner där man inte är folkbokförd. Projektet startar i 
januari 2020 och sträcker sig fram till juni 2021. 

Skapande skola i Vallentuna fick ett ökat anslag från Statens Kulturråd från drygt 1 miljon läsåret 
2018/2019 till hela 2 miljoner läsåret 2019/2020. För detta bidrag erbjuds tre kulturprogram för 
alla elever i Vallentunas grundskolor i form av föreställningar, workshops och studiebesök. 

Nämndens integrationsarbete har under året fått ökat deltagande och fler aktörer. Språkcaféet har 
fått ett stort ökat antal deltagare, dessutom tillkom under året läxhjälp med föreningen Tabasom 
samt studiecirkeln Ny i Sverige med studieförbundet Bilda. 

Inför årets upplaga av Funkisfestivalen ingick kulturskolan ett fördjupat samarbete med fritids-
nämndens enhet Ung Fritid. Samarbetet resulterade i coachning av artister samt ett lärarband från 
kulturskolan som spelade i samband med deltävlingen i Funkisfestivalen på Vallentuna teater. Ett 
fint samarbete där förutsättningar skapats för unga med funktionsvariation att växa och utöva sin 
kreativitet. 

Under året har nämnden infört och marknadsfört det nya bidraget Snabb peng som riktar sig till 
kulturevenemang för unga. Sju personer/grupper har visat intresse för kulturbidraget som resulte-
rat i två beviljade ansökningar. 
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Verksamhetsförändringar 

Inga större verksamhetsförändringar har genomförts under året. 
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Framtiden 

I Vallentuna kommun finns goda möjligheter och förutsättningar för ett rikt kulturliv. Skickliga och 
engagerade medarbetare samt ändamålsenliga lokaler bidrar till utvecklingen av Vallentunas kultur-
liv. Kulturnämnden och dess medarbetare värnar om grundläggande demokratiska värden och arbe-
tar för att dess verksamheter och anläggningar ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. 1 januari 2020 blir barnkonventionen 
lag i Sverige och kulturnämnden har, tillsammans med fritidsnämnden, inlett ett utvecklingsarbete i 
syfte att verksamheterna ska beakta barnets rätt till inflytande och möjlighet att påverka nämndens 
verksamheter och utbud. 

Kulturnämnden arbetar aktivt med att utveckla befintliga och nya verksamheter. Nämnden arbetar 
tillsammans med enskilda, kulturföreningar och andra kulturaktörer för att utveckla, bedriva och 
möjliggöra kulturverksamhet i hela Vallentuna kommun. Verksamheterna har nu tillgång till en 
gemensam kulturbil som förenklar arbetet med att nå ut i hela kommunen. Nämnden inleder även 
ett utvecklingsarbete i syfte att möjliggöra en jämlik resursfördelning i nämndens verksamheter och 
fördelning av dess stöd till föreningslivet. 

Kulturnämnden möjliggör för personer med funktionsvariationer att ta del av kulturutbudet. 
Nämnden vill utveckla det arbetet under 2020 i syfte att målgruppen på lika villkor som andra ska 
kunna delta i ett brett kulturliv. 

Vallentuna är rikt på kulturmiljöer och under 2020 fortsätter nämnden att levandegöra och mark-
nadsföra dessa kulturmiljöer som besöksmål. 

Kulturnämnden fortsätter att delta i och initiera regional samverkan för att skapa fler och bättre 
förutsättningar för Vallentunas invånare till ett brett kulturutbud av hög kvalitet. Under 2020 inleds 
bland annat arbetet med kulturskola över kommungränserna i samarbete med Täby kommun och 
Sollentuna kommun. 

Kulturnämnden arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar, behåller och utvecklar 
medarbetare. Nämnden arbetar aktivt och strukturerat med främjande och förebyggande hälsoar-
bete samt verkar för en god arbetsmiljö. Under 2019 har kulturförvaltningen haft en gemensam 
förvaltningschef tillsammans med fritidsförvaltningen. Från och med den 1 januari, 2020 är detta 
en permanent lösning där en förvaltningschef ansvarar för både kulturförvaltningen och fritidsför-
valtningen. Ambitionen är att nämndernas verksamheter ska samverka än mer i syfte att utveckla 
ett relevant och högkvalitativt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för Vallentunas invånare. 
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Måluppfyllelse 

Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk 
inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. 

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 5 5 

Målet är uppfyllt: 4 5 

Målet är delvis uppfyllt: 1 0 

Målet är ej uppfyllt: 0 0 

Strategiska inriktningar 

Här växer människor och företag 

Kommungemensamt mål: 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

 Arbete pågår 

Kulturnämnden arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling av Vallentuna kommun. Under 
perioden har flera evenemang anordnats med miljö, hållbarhet och återbruk i fokus, för att öka in-
vånarnas kunskap, medvetenhet samt inspirera till en mer hållbar livsstil. Evenemangen har  bestått 
av allt från utställningar, shower och teaterföreställningar till interaktiva äventyr och tävlingar och 
riktat sig till olika åldersgrupper. 

Nämnden arbetar för att skapa ett socialt hållbart samhälle genom att erbjuda en aktiv och me-
ningsfull fritid för så många barn och unga som möjligt. Detta sker i den dagliga verksamheten, men 
också genom sommarlovsaktiviteter och dagläger som Kulturskolan har arrangerat. 

Som en del i kulturnämndens miljöarbete har sopkärl för sopsortering köpts in och dessa ska instal-
leras i de publika delarna i Vallentuna kulturhus. Den automatiska utskriften av A4-kvitton i biblio-
tekets skrivare för allmänheten har tagits bort och miljörelaterade boktips ges varje fredag på In-
stagram under hashtaggen #librariesforfuture. 

Nämnden lyfter också kulturmiljöer som en resurs samt betydelsen av att ta hänsyn till kulturhisto-
riska värden i samhällsplaneringen. 

Nämndens mål: 

Genom att ta tillvara den unika historiska miljön som finns i Vallentuna 

och dess rika kulturarv bidrar kulturnämnden till en hållbar kulturpoli-

tik. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden deltar aktivt i arbetet med fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och bygglov för 
att ta tillvara de kulturhistoriska värdena samt se kulturmiljön som en resurs. Bland annat har un-
derlag för kommunens kulturhistoriska byggnader och fastigheter samt skadeinventering av bo-
gårdsmuren kring Össeby kyrkoruin arbetats fram under året. Tillsammans med samhällsbygg-
nadsnämnden bidrar kulturnämnden till en hållbar samhällsplanering där kulturmiljöernas värde 
tas tillvara. 
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Kommunens skolhistoria har lyfts fram genom utställningen "Gömt eller glömt" inom ramen för 
Arkivens dag. Detta gjordes i samarbete mellan Vallentunas bildarkiv, Folkrörelsearkivet och kom-
munarkivet. I samarbete med Stockholms läns museum bjöd kulturnämnden också in till workshop 
med tema kulturmiljö och historia som resurs i kommunal stadsutveckling. 

I samarbete med samhällsbyggnadsnämnden och Håll Sverige Rent har förskolor kostnadsfritt er-
bjudits föreställningen Det stora sopäventyret som handlade om återvinning och sortering. Före-
ställningen var den avslutande delen i ett större projekt med förskolorna kring skräp och återvin-
ning. Även leksaksbytardag och re-make-pysseldag har arrangerats, samt en hållbarhetsdag till-
sammans med nätverket Klimatsmart Vallentuna med föreläsningar, aktiviteter och boktips. 

Kulturnämnden arbetar aktivt och långsiktigt med att skapa trygghet och social hållbarhet. Att ar-
beta aktivt med en meningsfull fritid för så många barn och unga som möjligt ger ett tryggt och so-
cialt hållbart samhälle. På kulturskolan har detta skett genom bland annat dagläger under somma-
ren samt en välkomstfest under hösten. Under året har kulturskolan haft teman som miljö och kli-
mat, samt friska och ledsna hav. 

Personal från kulturskolan har varit på en utbildningsdag med tema psykisk ohälsa för att öka kun-
skapen om hur estetisk undervisning och verksamhet kan bidra till ökad hälsa hos barn och unga. 
På samma tema har ett samarbete inletts med barn- och ungdomsnämndens enhet för barn och 
elevhälsa i kommunen. 

Bästa kommunen att bo och leva i 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden skapar verksamhet av hög kvalitet genom att medverka i regionala satsningar och 
samarbeten med föreningar, företag och kommuninvånare. Under året har nämnden satsat på verk-
samhetsutveckling genom bland annat samverkan med andra bibliotek samt utveckling av lokal-
bokning av kulturlokaler. 

Som ett led i arbetet med digitalisering och kunna höja den digitala kompetensen hos kommunens 
invånare har en utbildningssatsning gjorts inom bibliotekspersonalen. Sedan länge erbjuds IT-stöd 
för allmänheten på biblioteket i kulturhuset varannan vecka på en fast tid. 

Vallentunas bildarkiv är överflyttat till ett nytt system som kommer göra bildarkivet mer lättillgäng-
ligt och underlätta verksamhetsutveckling. Tester och anpassningar pågår och det nya systemet 
kommer bli publikt under våren 2020. 

Nämndens tema för i år var "1000 år av kvinnokraft" vilket flera föreningar i Vallentuna tagit till sig 
och bidragit med flera välbesökta kulturevenemang som exempelvis föredrag, författarbesök och 
konserter inom temat. 

Nämndens mål: 

Alla i Vallentuna kommun kan ta del av ett kulturutbud med såväl 

bredd som mer riktade aktiviteter, där hög kvalitet alltid är en led-

stjärna. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden arbetar med verksamhetsutveckling genom exempelvis externa jämförelser med 
liknande verksamheter regionalt, nationellt och internationellt. Biblioteket deltar i Våga Visa Biblio-
tek-samarbetet med åtta andra kommunbibliotek i länet där medarbetare "byter" bibliotek med 
varandra och agerar observatör på ett bibliotek i en av de andra deltagande kommunerna. I obser-
vationerna beskrivs och bedöms ett biblioteks arbete och resultat inom ett antal målområden, bland 
annat verksamhet och kommunikation. 

På Bokmässan i Göteborg var nämndens integrationsprojekt Kulturgrupp för unga, inbjudna att 
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berätta om gruppens arbete och inspirera andra till liknande satsningar. 

För ökad brukarmedverkan har "Månadens fråga" startats på bibliotekets barnavdelning, där bar-
nen får tycka till och svara på en fråga med koppling till biblioteksverksamheten. De erbjuds också 
möjlighet att ställa frågor anonymt och svaren sätts upp månaden efter. 

Samarbeten inom barnbiblioteksverksamheten är många. Ett sedan länge pågående samarbete finns 
med Öppna förskolan Vallentuna, som under hösten även breddats till ett samarbete med de två 
öppna förskolorna i Össeby församling, i Kårsta och Angarn. Där har även varsitt minibibliotek in-
rättats, där familjer kan låna hem barnböcker. 

Kulturnämnden arbetar med att öka den digitala kompetensen hos invånarna. Inom den nationella 
satsningen "Digitalt först med användaren i fokus" har en utbildningssatsning startat under året där 
bibliotekspersonalen utvecklar sin egen digitala kompetens för att sedan kunna stödja kommunin-
vånarna. 

Arbetet med att förändra och anpassa kulturskolans kursutbud sker hela tiden. Dialog sker regel-
bundet med kunder om deras önskemål och kurser förändras och anpassas om de av någon anled-
ning inte blir bokade. Vid årsskiftet 2019/2020 görs en enkät till vårdnadshavare i Kårsta för att 
undersöka vilken efterfrågan barnen i området har på Kulturskolans utbud. Detta för att kunna 
möta efterfrågan i denna del av kommunen. 

Hög kvalitet är en ledstjärna i nämndens arbete och därför sker också fortbildning av personal re-
gelbundet. Exempelvis har kulturskolans personal deltagit i flertalet utbildningsdagar arrangerade 
av nationella nätverk och utbyten kring utvecklingen av kulturskolan sker med andra kommuner 
kring organisering, utbud och kursupplägg. 

Fler och växande Vallentunaföretag 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor 

och företag i gemenskap ska kunna växa. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden verkar för att finnas i hela Vallentuna samt för att nå fler och nya besökare och 
användare. Nämnden samarbetar med föreningar, fastighetsägare och andra kommuner kring 
större kulturarrangemang i syfte att i gemenskap kunna växa. Det satsas även på nya informations-
kanaler, samarbetssätt och arbetssätt i lärandet. För föreningar och andra organisationer skapar 
nämnden förutsättningar att nyttja de lokaler som nämnden ansvarar för. 

Under året har kulturnämnden varit drivande i arbetet att hitta ett företag som vill etablera café-
verksamhet i kulturhuset, där Café Form öppnade i slutet av sommaren, men också kring lokalen 
Traversen som fått sig ett lyft genom bland annat servering med Café Traversen på Vallentuna Tea-
ter. 

Nämndens arbete med Funkisfestivalen är ett tydligt exempel på verksamhet som får människor att 
växa. I samverkan med flera aktörer har en storslagen festival arrangerats med uppträdanden och 
liveband. Tidigare deltagare i festivalen har efter festivalen fortsatt att uppträda på scen vid bland 
annat kommunala arrangemang som valborgsfirandet och Naturens och idrottens dag. 

Nämndens mål: 

I Vallentuna finns goda förutsättningar för organisationer och företag 

inom skapande och kreativa näringar. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden arbetar för att föreningar, företag och invånare ska ha förutsättningar att skapa 
kulturella evenemang. Inför årets upplaga av Funkisfestivalen har kulturskolan ingått ett fördjupat 
samarbete med fritidsnämndens enhet Ung Fritid som driver verksamhet riktad till unga med 
funktionsvariation. Samarbetet resulterade i coachning av artister samt ett lärarband från kulturs-
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kolan som spelade i samband med deltävlingen i Funkisfestivalen på Vallentuna Teater. Ett fint 
samarbete där förutsättningar skapats för unga med funktionsvariation att växa och utöva sin krea-
tivitet. 

Kulturskolan har genomfört en rad konserter, uppvisningar och spelningar under året, däribland en 
spelning vid H.K.H. Prins Daniels besök vid Hagaskolan och en konsert vid Rosengårdens bostads-
rättsförening vid deras "kulturkväll". Det kanske mest uppskattade och välbesökta evenemanget var 
Lucia i Vallentuna kyrka som arrangeras i samarbete med Vallentuna församling och där årets Li-
onsstipendier delas ut. 

Bibliotekslokalerna har utvecklats för att vara attraktiva och angelägna rum för alla att vistas i. 
Möbler på biblioteket i kulturhuset har fräschats upp och förbättrats genom att fåtöljer och sittpuf-
far har varit på omklädning, solskyddsgardiner monterats och nya studieplatser har skapats. 

En omgestaltning har gjorts av tysta läsrummet vilket nu blivit ett trivsamt, färgrikt och inspire-
rande rum för gruppverksamhet, arbete och studier. Det som tidigare uppfattats som en livlig "hin-
derbana" på barnavdelningen på biblioteket i kulturhuset har nu blivit "tysta stigen" efter tips från 
en användare. Barnavdelningen har genom detta blivit både tystare och lugnare. 

Kulturnämndens satsning på program för unga och unga vuxna i demokratins tecken, kopplat till 
satsningen Stärkta bibliotek, har under perioden resulterat i möte med William Spetz, Genusfoto-
grafen Tomas Gunnarsson, författaren och kulturdebattören Alexandra Pascalidou samt utställ-
ningen Det resande demokratilabbet. De kommunala nämndernas ordföranden har på tisdagskväl-
lar träffat medborgare under rubriken "Träffa din politiker". 

Närmare till allt 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden deltar aktivt i lokal, delregional och regional samverkan för ett utvecklat kulturut-
bud för Vallentunas invånare. Nämnden har bland annat deltagit i arbetet att ta fram en ny kultur-
strategi för Stockholmsregionen liksom med projektet kulturskola över kommungränser. 

I det sistnämnda fattade kulturnämnden under hösten beslut att ingå i samarbetet kulturskola över 
kommungränser. Detta innebär att de deltagande kommunerna; Vallentuna, Täby och Sollentuna, 
gör det möjligt för elever att gå i kulturskola även i de kommuner där man inte är skriven. Projektets 
syfte är att möta en ökad rörlighet bland elever samt bredda kulturskolornas utbud. 

Nämnden har ett brett kulturutbud för alla åldrar och samarbetar med bland annat produktionsbo-
lag och teaterensemble för att erbjuda program, evenemang och utställningar för unga och äldre. 
Nämnden erbjuder även ett lovprogram till barn och unga på alla skollov. Nämnden erbjuder kul-
turprogram, kulturskola och bibliotek i stora delar av Vallentuna kommun. Biblioteken i Karby och 
Kårsta används flitigt och möjliggör för bland annat förskolebarn och skolklasser att regelbundet 
besöka verksamheterna för bokprat, lån och biblioteksinformation. 

Flera av kulturnämndens verksamheter genomförs med statliga medel främst genom Kulturrådet. 
Skapande skola bidrar till att nämnden kan erbjuda aktiviteter till barn och unga i hela kommunen, 
kulturskolan kan arbeta för att nå fler elever och elever som vanligen inte hittar till verksamheten 
och i satsningen Stärkta bibliotek utvecklar nämnden verksamhet för, med och av ungdomar runt 
om i kommunen. 

Nämndens mål: 

Vårt rika kulturarv ger möjlighet till en mer utvecklad besöksnäring 

och kulturnämnden bidrar aktivt till ett angeläget kulturutbud för att 

det ska vara en faktor för inflyttning till Vallentuna. 

 Målet är uppfyllt 
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Kulturnämnden har haft ett fortsatt samarbete med barn- och ungdomsnämnden när det gäller 
bland annat LIKE (Lek, Idrott och Kultur ger Energi), och Akademier. Under hösten har detta resul-
terat i undervisning i dans, animerad film och teater med lärare från kulturskolan och till hösten 
kompletteras utbudet med "Skapande musik". Biblioteket deltar också i satsningen LIKE där en 
barnbibliotekarie under temat "Väsen" låter barnen i årskurs 2 och 3 möta folktrons väsen i munt-
ligt berättande och själva öva sig i berättande. I detta arbete stimuleras Vallentunas barn och unga 
till ökad rörelse och till deltagande i kulturaktiviteter. 

Kulturnämnden deltog vid den välbesökta Naturens- och idrottens dag på Vallentuna IP, i syfte att 
synliggöra nämndens verksamheter och locka nya besökare och aktiva. 

Kulturnämnden har under hösten tagit beslut att ingå i samarbetet Kulturskola över kommungrän-
ser. Det innebär att de deltagande kommunerna; Vallentuna, Täby och Sollentuna, gör det möjligt 
för elever att gå i kulturskola även i de kommuner där man inte är skriven. Projektet startar den 1 
januari 2020 och sträcker sig fram till juni 2021. Projektet utvärderas löpande och syftar till att 
skapa en fungerande modell för framtiden. Med projektet vill kommunerna möta en ökad rörlighet 
bland elever och dessutom bredda kulturskolornas utbud. 

En ny kurs bland kulturskolans utbud, Kreativt skrivande, har startats i samarbete med biblioteket. 

Under året har nämnden infört och marknadsfört det nya bidraget Snabb peng som riktar sig till 
kulturevenemang för unga. Sju personer/grupper har visat intresse för kulturbidraget som resulte-
rat i två beviljade ansökningar, dels inspelning av en kortfilm och dels en teaterföreställning som 
arrangeras i Vallentuna kulturhus. 

Skapande skola erbjuder tre kulturprogram för alla elever i Vallentunas grundskolor i form av före-
ställningar, workshops och studiebesök. För att skapa mer delaktighet för barn och ungdomar i val 
av utbud har en grupp med elevkulturombud startats upp för Skapande skola med elever från års-
kurs 7 på Hjälmstaskolan. Elevkulturombuden har hittills deltagit i ett kulturarrangemang samt fått 
två inledande uppdrag som unga kulturombud. Planen är att elevkulturombuden ska delta i Skap-
ande skolas årliga kulturombudsträff inför programplaneringen för nästkommande läsår. Profess-
ionella kulturaktörer har bokats in för att åka ut till förskolor i kommunens ytterområden för att 
genomföra program med 4- och 5-åringar på respektive deltagande förskola. 

Förskolorna har i sedvanlig ordning bjudits in till barnteater i kulturhuset med flera föreställningar 
att välja bland. Dessutom arrangerades ett stort utbud för barn och unga i skolan med allt från ut-
ställningsvisningar till skolbio och Skapande Skola-verksamhet. Live på bio har visat Karl Bertil 
Jonssons jul, premiärvisning av sista Star Wars-filmen samt filmen Frost 2 som var slutsåld. 

Som ett led i Kulturnämndens satsning på information om våra kulturmiljöer har en busstur för 
nyinflyttade genomförts. Antalet deltagare fördubblades från 2018, två bussar fylldes med 80 delta-
gare samt fyra guider. Under perioden har också en inventering gjorts av besöksmålet Runriket där 
tillgänglighet och information gicks igenom tillsammans med Täby kommun. 

Under läsåret 2019/2020 bjuds samtliga förskoleklasser samt årskurs 3 och 5 in till sina närlig-
gande bibliotek. Barnen får bekanta sig med biblioteket, tips om böcker, höra en berättelse och se-
dan låna med sig något till förskolan eller skolan. Sär- och träningsskolans elever samt de särskilda 
undervisningsgrupperna inbjuds att boka in sig på för dem skräddarsydda besök. 

Kulturnämnden utvecklar verksamhet för, med och av ungdomar. För medel från statsbidraget 
Stärkta bibliotek har under perioden arrangerats poesiverkstad, workshop med "Genusfotografen" 
Tomas Gunnarsson, William Spetz med föreställningen "Jag vet inte vart jag vill komma men …" 
samt Det resande demokratilabbet med visningar ledda av bibliotekarier för 20 högstadie- och 
gymnasieklasser. Utställningen handlade om källkritik, propagandatekniker och vikten av att ha 
kunskap att kunna skilja på sant och falskt. Utställningen visades också för vuxengrupper. 

Bibliotekets verksamhet för små barn och deras nära vuxna syftar till att följa barnen under alla 
småbarnsår. Bibliotekens allra yngsta besökare nås med aktiviteten "Kryp in på bibblan" för barn 4-
8 månader, där så gott som alla periodens tillfällen varit fullbokade. "Boktuggarna" är sagostunder 
för barn 9-24 månader, och sagostunderna för barn från 4 år har ett tema varje gång. En nyhet un-
der hösten har varit sagostunder även för 2-3-åringar. 

Filialbiblioteken i Karby och Kårsta är också tillgängliga och läsinspirerande rum. I Karby har en 
utställning om den svenska demokratin 100 år visats samt en litteraturtipsarkväll på tema Biogra-
fier. På Kårsta bibliotek möts varje torsdag socialnämndens verksamhet Träffpunkt Kårsta. Här har 
också Vallentuna Biblioteks Vänner hållit ett boktipsarcafé och program kring hönshållning som 
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inte bara lockade Kårstabor. Då biblioteket är samlokaliserat med Kårsta skola erbjuds också hög-
läsning och boktips samt många barnböcker för elever och förskolebarn. 

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämndens viktigaste resurs är medarbetarna och nämnden arbetar för att erbjuda relevant 
och bra kompetensutveckling som i förlängningen utvecklar verksamheterna. Nämnden arbetar 
aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö. Nämnden har tagit fram arbets-
miljömål för 2019 som alla chefer har arbetat med under året tillsammans med medarbetarna. 

Uthyrningen av kulturlokalerna i kulturhuset och Vallentuna teater har ökat under året och sam-
nyttjandet med föreningar, andra förvaltningar och företag har gjort att lokalerna används mer re-
surseffektivt. Ett arbete för att höja uthyrningsgraden på Traversen har påbörjats och Café Travers-
en har öppnat servering vid arrangemang i teatern. Kulturskolan förlägger delar av sin undervisning 
i Vallentuna teater, och barn- och ungdomsnämnden har haft undervisning i LIKE-projektet där. 

Samtal har påbörjats med ICA Nära Brottbyhallen kring en eventuell förändring av biblioteksloka-
len med syfte att få en tryggare och lugnare miljö för biblioteksbesökarna samt ett mer effektivt 
nyttjande av lokalerna. 

I syfte att bevaka och tillgodose nämndens långsiktiga lokalbehov och verka för effektivt nyttjande 
av lokaler arbetar nämnden med kommunens övergripande lokalresursplan. I den kommungemen-
samma lokalresursplanen förtydligas nämnden lokalbehov på såväl kort som lång sikt. 

Nämndens mål: 

Kulturnämnden ska uppmuntra och stödja privata initiativ och skapa 

plattformar för invånarnas kreativitet för en kostnadseffektiv kulturpo-

litik. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden har sedan hösten 2019 en ny lokal för dans och rörelse, på Hagaskolan, vilket är en 
stor förbättring för kulturskolans dansverksamhet. I Hagaskolan finns omklädningsrum i anslut-
ning till danssalen och lokalen är helt tillgänglighetsanpassad. Under hösten har salen komplette-
rats med ljudanläggning och draperier. Kulturskolan har även fått möjlighet att nyttja ytterligare en 
lokal i Hjälmstaskolans huvudbyggnad under hösten, vilket lett till mer effektivt nyttjande av perso-
nalens arbetstid. I lokalresursplaneringsgruppen lyfts kulturskolans fortsatta behov av samlade och 
mer tillgängliga lokaler. 

Ett samarbete med Täby kommuns kulturskola har påbörjats under hösten genom att planera deras 
bildelevers vårutställning i utställningsrummet i Vallentuna kulturhus. I kulturhusets foajé har ett 
nytt samarbete med en ny bluesförening startats upp. I syfte att uppmuntra privata aktörer att visa 
sin egen konst har en öppen konstvägg öppnats i kulturhusets foajé. Under hösten har denna verk-
samhet kommit igång och fyra utställningar har visats där. 

Verksamhetssystemet StudyAlong som implementerades på kulturskolan vid årsskiftet kommer på 
sikt ge en mer effektiv elevhantering och ökad kvalitet i kommunikation med kund. Under det 
gångna första året har dock implementeringen av systemet tagit mycket resurser i anspråk. 

Samarbetet med företaget Nagoon kring digital plattform för kulturmiljöer är avslutat på grund av 
att företaget inte levererade det som var överenskommet och för att tekniken inte var färdig. 
Materialet som tagits fram om Markim Orkesta finns kvar och är nåbart via plattformen. Arbete 
pågår med att hitta andra nya digitala sätt att informera om våra kulturmiljöplatser. 

Kulturnämnden utvecklar verksamheten och ökar kostnadseffektiviteten med relevant kompetens-
utveckling för all personal. Kompetensutvecklingsbehov stäms även av i samband med medarbetar-
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samtal. Förutom kurser och utbildningar för personalen, är även satsningar på nya verksamhets-
former, nya uppdrag och aktiviteter ett lärande för var och en och för hela personalgruppen till-
sammans. 

Första årets Stärkta bibliotek-bidrag redovisades till Kulturrådet under hösten. Arbetet fortsätter 
som planerat med kommande års utvecklingsarbete där bland annat det rörliga biblioteket ingår. 
Och med kulturbilen, som levererades i december, kommer arbetet med det rörliga biblioteket att 
underlätta. 
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Styrkort 

Analys - Kund/Invånare 

  
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

 

SCB, Medborgarundersökning, NMI-index, Kultur 68  68  

- Biblioteksverksamheten 8,2  8,3  

- Utställnings- och konstverksamheter 7,0  7,1  

- Teaterföreställningar och konserter 6,3  6,5  

     

Antal besök, kulturhuset 245 099 223 895 214 215  

     

Kommentar 

NRI-index (Nöjd-Region-Index) för Kultur för helår 2019 landade på 68, vilket var detsamma som 
år 2017. Det kan jämföras med NRI-index på 61 i genomsnitt för samtliga kommuner som deltog i 
undersökningen 2019. 

Däremot minskar nöjdheten med samtliga underrubriker som "Biblioteksverksamheten", "Utställ-
nings- och konstverksamheter" samt "Teaterföreställningar- och konserter" mellan undersökningen 
år 2017 och 2019, om än marginella minskningar. Något som kan ha med utbudet och dess innehåll 
att göra, men likväl kan ha med svårigheten att nå igenom dagens informationsbrus med det breda 
kulturutbud som erbjuds. 

Om medborgarundersökningen: Vartannat år genomför Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag 
av Vallentuna kommun en attitydundersökning bland Vallentunaborna. I medborgarundersökning-
en får cirka 1 000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 18 – 84 år, möjlighet att tycka till om kom-
munen och dess verksamheter genom att svara på en enkät. Frågeområdenas resultat redovisas som 
betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. 
Gränsen för ”nöjd” går vid 55, och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 

Antal besök i kulturhuset fortsätter att öka. Förutom ökning av nämndens egna verksamheter kan 
även kontaktcenters närvaro i kulturhuset och nu även Café Form, vara bidragande orsaker till det 
ökade antalet besökare. 

Analys - Verksamhet 

   
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Antal ämneskursplatser (inklusive ensembler), Kulturs-
kolan 

 1 144 978 967 

Andel tjejer/killar i ämneskurser, Kulturskolan  59 %/41% 
60 

%/40% 
59 

%/41% 

Antal unika elever, Kulturskolan  782 765 751 

Fördelning i åldrar 4-6/7-9/10-13/14-20, Kulturskolan  
4 %/35%/ 
40%/22% 

7 %/35%/ 
40%/18% 

6 %/32%/ 
41%/20% 

Antal kortkursplatser, Kulturskolan  70 - - 
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Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Antal elever i skolföreställningar/kulturköp, Kultursko-
lan 

 1300 / 56 
1500 / 

157 
1600 / 

285 

Antal föreställningar, Kulturskolan  70 70 70 

     

Kulturenheten; totalt antal besökare på egna program 
/ totalt antal egna program (inkl. samarbeten) 

 
33 400/ 

593 
45 354 / 

528 
44 240 / 

302 

Varav; antal besökare på barnprogram/antal barnpro-
gram 

 
16 300/ 

413 
16 182 / 

404 
7 327 / 

94 

Varav samarbeten  77 - - 

Antal Skapande skola-program per elev  2,3 - - 

Bokningsgrad Kulturrummet i Kulturhuset och Vallen-
tuna teater 

 71 % 54 % - 

     

Antal utlån/invånare biblioteket  5,5 5,4 5,6 

Antal aktiva låntagare (aktiv = minst 1 lån per år) 
biblioteket 

 10 472 9 378 9 237 

Antal barn 0-17 år som deltagit i aktiviteter / antal 
aktiviteter, biblioteket 

 
3 294/ 

220 
5 261 7 368 

Antal vuxna (över 18 år) som deltagit i aktiviteter / 
antal aktiviteter, biblioteket 

 
2 392 / 

150 
2 011 1 109 

     

Kommentar 

Antalet unika elever för kulturskolan har en ökande trend vilket är glädjande att se, och fördelning-
en mellan tjejer och killar fluktuerar marginellt mellan åren. 

Anledningen till att Kulturenhetens program visar lägre totalt antal besökare än tidigare år, beror på 
att Skapande skola-statistiken tidigare har räknats på ett felaktigt sätt. Detta har setts över och för 
år 2019 är beräkningen korrekt. 

Bokningsgraden i Kulturrummet i Kulturhuset samt Vallentuna teater har ökat. Detta tack vare ökat 
nyttjande av lokalen för egna arrangemang, och att externa aktörer bokat lokalen i större utsträck-
ning jämfört med tidigare år. 

Biblioteket har erbjudit färre platser på barnaktiviteterna än tidigare år. Bland annat har biblioteket 
slutat ha pysselaktiviteter i kreativa verkstan, där det nu är kulturenheten som har hela ansvaret. 
Därav ses en minskning i antal barn 0-17 år som deltagit i aktiviteter. 

Analys - Miljö 

   
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 
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Kommentar 

Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

(Mnkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2019 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

Avvikelse 
2017 

Kulturnämnden 1,0 -44,4 0,1 0,6 0,0 

      

Kommentar 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 
Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2018 

Bokslut 
2018 

% 

TOTALT        

K -48,8 -48,9 100 % -0,1 -48,4 -49,2 102 % 

I 4,4 4,6 104 % 0,2 4,1 5,5 133 % 

N -44,4 -44,3 100 % 0,1 -44,3 -43,7 99 % 

Politisk verksamhet    

K -0,4 -0,4 99 % 0 -0,4 -0,3 88 % 

I - - - - - - - 

N -0,4 -0,4 99 % 0 -0,4 -0,3 88 % 

Administration  

K -2,7 -2,3 85 % 0,4 -2,1 -1,9 92 % 

I - - - - - - - 

N -2,7 -2,3 85 % 0,4 -2,1 -1,9 92 % 

Bibliotek  

K -17,3 -17,3 100 % 0 -16,5 -16,6 101 % 

I 0,9 0,7 75 % -0,2 0,4 0,5 148 % 

N -16,4 -16,6 101 % -0,2 -16,1 -16,1 99 % 

Kulturskola  

K -14,7 -14,9 101 % -0,2 -14,7 -14,7 100 % 

I 2,7 2,8 103 % 0,1 2,9 2,9 100 % 

N -12,0 -12,1 101 % -0,1 -11,8 -11,8 100 % 

Kulturenheten  

K -13,8 -14,1 102 % -0,3 -14,8 -15,7 106 % 
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Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 
Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2018 

Bokslut 
2018 

% 

I 0,9 1,2 133 % 0,3 0,9 2,1 222 % 

N -12,9 -12,9 100 % 0 -13,9 -13,6 98 % 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Kulturnämnden redovisar ett överskott om 0,1 mnkr vid årets slut. Överskottet är hänförligt till 
lägre personalkostnader än budgeterat inom enheten Administration. 

Vid rapporteringen per oktober månad prognostiserades ett underskott vid årets slut för kultursko-
lan och biblioteket. Så blev också fallet och vid årets slut redovisar kulturskolan ett underskott om 
0,1 mnkr, vilket är hänförligt till något högre personalkostnader jämfört med vad som budgeterats. 

Biblioteket redovisar vid årets slut ett underskott om 0,2 mnkr. Detta är främst hänförligt till lägre 
intäkter än budgeterat, vilket beror på att statsbidraget Stärkta Bibliotek som erhölls för 2018-2019 
inte kunnat nyttjas till fullo då den planerade kulturbilen blivit rejält försenad. Bidrag redovisas inte 
som en intäkt när de erhålls, utan först när kostnader och aktiviteter kopplade till bidraget uppstår 
och utförs. 

Kulturenheten redovisar en budget i balans vid årets slut. Enheten har haft högre intäkter inom 
programverksamheten som möts av högre kostnader kring evenemang i motsvarande omfattning. 

Nämnden har fått beviljade statsbidrag från Kulturrådet för Skapande Skola för läsåret 2019-2020 
om knappt 2,0 mnkr. Nämnden skapar verksamhet för hela statsbidraget, vilket innebär ökade 
kostnader. Summan av kostnaderna och intäkterna (statsbidraget) är dock noll. Även kulturskolan 
har fått statsbidrag för året 2019-2020 (0,2 mnkr) liksom biblioteket i form av satsningen Stärkta 
Bibliotek (0,7 mnkr). 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt Budget 2019 Bokslut 2019 % 
Avvikelse mot 

budget 

Totalt (mnkr) 0,5 0,0 0 % 0,5 

Årligt anslag 0,5 0,0 0 % 0,5 

     

     

     

Kommentar 

Nämnden har inte använt det årliga anslaget under 2019. 

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

  2019 Totalt, projekt  

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos 
Klart 

år 

Totalt (mnkr)       
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  2019 Totalt, projekt  

       

Kommentar 

Nämnden har inte genomfört några investeringar under 2019. 

Analys - Medarbetare 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Antal anställda 57 57 56 

Varav tillsvidareanställda 52 51 51 

Antal årsarbetare 49 48 48 

Medelålder 47,9 47,6 45,1 

Medellön (tkr) 33,8 33,0 31,9 

Medianlön (tkr) 32,2 31,5 30,3 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 39,3 % 47,5 % 30,9 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 1,4 % 10,0 % 1,4 % 

Kvinnor 3,5 % 1,9 % 2,7 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 5,6 % 1,5 % 1,1 % 

30 - 49 år 2,3 % 3,5 % 1,8 % 

50 år och äldre 3,2 % 5,2 % 3,2 % 

Samtliga 2,9 % 4,0 % 2,3 % 

Personalomsättning 

  
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Tillsvidareanställda medarbetare 7,7 % 9,8 % 9,7 % 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Anställda, andel män 25 % 28 % 27 % 
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Medarbetarenkät 2019 

Område 
Kommunen 
totalt 2019 

Kultur 2019 ** 
Kultur och 
fritid 2019 

Kommunen 
totalt 2018 

Kultur och 
fritid 2018 

Motivation 81 84 79 80 77 

Ledarskap 82 91 87 80 82 

Styrning 80 88 82 79 84 

HME 81 88 83 80 81 

Kompletterande text: 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och 
landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting 
erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive 
medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett 
jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang 
och verksamhetsresultat. Resultaten som redovisas är från 2019.  

** Kulturförvaltningens resultat för 2019 har separerats från SKLs indelning (Kultur och fritid) 

Kommentar 

Få långtidssjukskrivna får stort genomslag i en liten organisation. Under de senaste åren har ett 
strukturerat och långsiktigt arbete genomförts med långtidssjukskrivna och medarbetare med upp-
repad korttidsfrånvaro, vilket har haft positiv effekt. Rehabiliteringsplaner är upprättade för samt-
liga långtidssjukskrivna medarbetare. 

Medarbetarenkäten visar på motiverade medarbetare, en förvaltning med gott ledarskap samt bra 
styrning. Nämnden redovisar ett högt HME (Hållbart medarbetarengagemang) där samtliga HME-
värden för kulturnämnden 2019 ligger över det kommunala genomsnittet. 

Sammantaget har nämnden låg sjukfrånvaro, en personalomsättning som sjunkit jämfört med tidi-
gare år, samt höga HME-värden som tyder på trivsel bland medarbetarna. En fin trend som nämn-
den arbetar för att behålla. 
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§ 11
Verksamhetsberättelse bygg- och miljötillsynsnämnden 2019 (BMN 
2020.005)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner upprättat förslag för verksamhetsberättelse 2019.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämndens förvaltning har sammanställt en verksamhetsberättelse för 
år 2019. I verksamhetsberättelsen redovisar förvaltningen uppföljning av 
kommungemensamma mål, nämndens mål, ekonomiskt utfall samt utfall för verksamhetsmått 
och investeringar. Nämndens verksamheter gav ett underskott om 0,5 miljoner kronor.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande Elwe Nilsson (M) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsberättelse bygg- och miljötillsynsnämnden 2019
 Verksamhetsberattelse (Bygg- och miljotillsyn

Expedieras till 
Akten
Kommunstyrelsen
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Verksamhetsberättelse bygg- och 
miljötillsynsnämnden 2019

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner upprättat förslag för 
verksamhetsberättelse 2019.

Ärendet i korthet
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Nämnden i korthet

 Ordförande: Elwe Nilsson Bruttokostnad *: 27,0 Mnkr

Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: 13,5 Mnkr

Förvaltningschef: Björn Stafbom Budgetavvikelse i år: -0,5 Mnkr

Antal årsarbetare: 35,7 Budgetavv. föregående år: -0,8 Mnkr

* Exklusive nämndsinterna transaktioner och 
exklusive intäkter

** Alla intäkter minus alla kostnader

Nämndens uppgift är att:

Nämnden svarar för den prövning, tillsyn eller offentlig kontroll liksom 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 samt 
gällande strålskyddslagstiftning och rökfria miljöer enligt tobakslagen,

 Livsmedelslagstiftningen,
 Plan- och bygglagen samt tillhörande speciallagstiftning,
 Bostadsanpassning,
 Parkeringstillstånd till funktionshindrade,
 Mätningsteknisk verksamhet och kartproduktion, nybyggnadskartor, lägeskontroll, 

utsättning samt övriga mätuppdrag,
 Utvecklingen av kommunens geografiska informationssystem.
 Belägenhetsadresser
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Viktiga händelser under året
Året har präglats av en osäkerhet på bostadsmarknaden vilket inneburit ekonomiska utmaningar 
med anledning av vikande intäkter. Verksamheten har effektiviserats och tillsammans med att 
några tjänster kunnat hållas vakanta har det vägt upp delar av underskottet. Under året har även ett 
omfattande utvecklingsarbete kunnat genomföras inom samtliga verksamheter, med målet en 
effektiv och digital samhällsbyggnadsprocess med starkt kundfokus. 

Översiktsplanen är en viljeyttring och vägvisare för kommunens fysiska utveckling med sikte på år 
2040 med utgångspunkt från Vallentunas läge, mark- och vattentillgångar samt den byggda miljön. 
Från och med 2019 finns en digital version av Översiktsplan 2040 på webbplatsen. Den digitala 
översiktsplanen speglar delar av den tryckta översiktsplanen. I den digitala översiktsplanen kan 
information läsas i text tillsammans med zoombara kartor.

Verksamhetsstyrningen av ärenden inom bygglovverksamheten sker numera digitalt, med digitala 
visuella styrningsskärmar som hela tiden visar aktuell ärendebalans och behov av insatser för att 
driva ärendena framåt. I enkla ärenden kan därmed beslut fattas inom en till två veckor och 
ytterligare några veckor om grannar behöver höras eller om det krävs ett politiskt beslut.

Under året har ny mätteknik införts med obemannad flygfotografering med hjälp av drönarflygning 
med egen drönare. Användningsområden för den nya tekniken är vid framtagande av 3D modeller, 
flygfoton vid kartering, inventering och mätning samt för dokumentation vid till exempel tillsyn.

Vallentuna kommun har ett förbättrat resultat i tillgänglighet och bemötande. Resultatet visar en  
förbättring från förra året. Gott bemötande vid kontakt med kommun: 2018 = 91 procent, 2019 = 93 
procent. Tillgänglighet visar på en ökning: 2018 = 83%, 2019 = 85%. Preliminära signaler från 
mätning av nöjd-kund-index (NKI) specifikt inom bygglovverksamheten visar på en ökning från 
föregående år, främst gällande företagsärenden: 2018 = 38, 2019 = 62.

En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för förvaltningen har tagits fram under året som en del av 
kommunens rapportering till länsstyrelsen i oktober. Syftet är att minska sårbarheten i samhället 
och på ett bättre sätt hantera risker och extra ordinära händelser. RSA:n kan även ligga till grund 
för det fortsatta arbetet med utvecklad civil beredskap.
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Framtiden
Vallentuna – där människor och idéer växer

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.”

Kommunens organisation, ledning och prioriteringar utgår från de strategiska inriktningarna:
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Måluppfyllelse
Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk 
inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer.

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall

Kommungemensamma 
mål Nämndens mål

Totalt antal: 5 6

Målet är uppfyllt: 4 5

Målet är delvis uppfyllt: 1 1

Målet är ej uppfyllt: - -

Strategiska inriktningar

Här växer människor och företag

Kommungemensamt mål:
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

 Målet är uppfyllt

Tillsynen enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen har sin utgångspunkt i den tillsynsplan 
respektive kontrollplan som varje år godkänns av bygg- och miljötillsynsnämnden. I 
tillsynsplaneringen och vid genomförande av tillsyn utgår nämnden från gällande lagstiftning men 
också från lokala miljömål och kunskap om till exempel vattenstatus i sjöar och vattendrag. Under 
2019 har bygg- och miljötillsynsnämnden fört dialog med lantbrukarna (lokala LRF), vilka har en 
stor påverkan på vattenkvaliteten i dess närhet, för att skapa goda förutsättningar för samverkan 
och i förlängningen bidra till en god vattenkvalitet. Under 2019 har fokus för inventering och tillsyn 
av enskilda avlopp varit vid Angarssjöängen.

Årligen handläggs cirka 1000 miljö- och hälsoskyddsärenden och tillsynen spänner över skilda 
arbetsområden såsom enskilda avlopp, dagvatten, kemikalier, inomhusmiljö i skolor och förskolor, 
att livsmedel är säkra, markföroreningar, luftföroreningar och direkta eller indirekta miljö- och 
hälsoeffekter överlag. Genom att systematiskt och målinriktat följa tillsynsplanen bidrar nämnden 
till att utvecklingen blir långsiktigt hållbar.

Nämnden har tagit fram riktlinjer för att uppnå en samsyn av bedömning av bygglov så att de blir 
miljömässigt och långsiktigt hållbara. En checklista har skapats för när de interna remisserna ska 
upprättas i samband med bedömning av förhandsbesked och nybyggnad av bostadshus utanför 
planlagt område. Detta för att i ett tidigt skede lyfta miljö- och hållbarhetsaspekterna. Nämndens 
verksamheter arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan både genom tillsynsarbete och genom 
rådgivning.

Nämndens mål:
Nämnden ska arbeta aktivt mot övergödning så att sjöar, vattendrag, 
grundvatten och kustvatten uppnår minst god status.

 Målet är uppfyllt

I Vallentuna kommun finns många sjöar och vattendrag. Vallentuna tillhör två stora 
avrinningsområden, Oxundaån och Åkerströmmen. En stor del av vattenvårdsarbetet drivs genom 
vattensamverkan med grannkommunerna, där nämnden har bidragit med kunskap i 
dagvattenarbetet. En sjös avrinningsområde är det landområde där regn- och smältvatten rinner till 
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sjön. Avrinningsområden kan avgränsas i hur stor eller liten skala som helst, allt från en vattenpöl 
till hela Östersjön. Kommunens största sjö, Vallentunasjön, sträcker sig till hälften in i Täby 
kommun. I östra Vallentunas skogar ligger en mängd mindre sjöar, samt Garnsviken – en avsnörd 
havsvik, som har kontakt med Trälhavet via Åkers kanal i Åkersberga. Mitt emellan Vallentuna 
centrum och Karby ligger naturreservatet Angarnssjöängen. I kommunens tillsynsplanering och vid 
genomförande av tillsyn utgår nämnden från avrinningsområden och status i sjöar och vattendrag.

Vallentuna kommun bedriver sedan 2009 ett tillsynsprojekt av enskilda avlopp i kommunen. 
Hittills har cirka 1 500 enskilda avlopp i kommunen fått tillsyn. Av dessa var det cirka 70 procent 
som inte uppfyllde gällande krav på rening. Tillsynshastigheten är cirka 100-250 fastigheter per år. 
Under 2019 har cirka 80 fastigheter fått tillsyn utifrån de resurser avdelningen har haft för 
avloppstillsynen under 2019. Områden där tillsyn har utförts tidigare år är områden vid 
Vallentunasjön, Långsjön, Garnsviken, Markims socken, Orkesta socken, söder om gamla 
Norrtäljevägen samt Frösunda socken. Under 2019 har fastigheter kring Angarssjöängen 
prioriterats.

Lantbruk har en stor påverkan på vattenkvaliteten i dess närhet. Nämnden har ansvar för att utföra 
tillsyn på lantbruk. Under året har nämnden haft en aktiv dialog med Lantbrukarnas riksförening 
(LRF) för att stärka samverkan och informera om den tillsyn som planerades under året. På mötena 
med LRF:s lokala förening har bygglovavdelning, miljöavdelningen, kommunens miljöstrateg och 
vattensamordnare deltagit. Vid tillsynen ska nämnden kontrollera hur lagen följs, rutiner och hur 
verksamheten arbetar för att minska påverkan för människor och miljön. Tillsyn på större lantbruk 
har genomförts. Nämnden bidrar även aktivt till arbetet med dagvattenfrågor i detaljplanearbetet 
genom att i tidigt skede kontrollera hur kommunen tar hand om dagvatten i detaljplanerna. På så 
sätt får nämnden kontroll på att kommunen klarar miljökvalitetsnormer för vatten.

Nämnden omfattas av de åtgärder som föreslås i remissversion av kommunens blåplan. Här föreslås 
ett samordnat arbete inom kommunen för att ta fram lokala åtgärdsprogram, med prioritering av de 
sjöar och vattendrag med sämst kvalitet.

Nämndens mål:
Nämnden ska följa de lokala miljömålen

 Målet är uppfyllt

Kommunen har sedan 2017 tre lokala miljömål:

 Klimatpåverkan ska minska
 Miljöanpassade inköp ska öka
 Osorterat avfall och farliga kemikalier ska minska

En ny miljö- och klimatpolicy och en miljö- och klimatstrategi har antagits i kommunfullmäktige 
under hösten. Strategin avser att fungera som grund för kommunens systematiska miljöarbete och 
paraply till redan fastställda styrdokument. Miljö- och klimatpolicyn utgår från kommunens vision. 
Kartläggning av kommunens arbete i förhållande till Agenda 2030 och de 17 globala 
hållbarhetsmålen pågick under 2018 och våren 2019. Materialet har givit värdefullt underlag till 
arbetet med den nya policyn och strategin för kommunen.

Ledningens genomgång av miljöledningssystemet har genomförts två gånger, i januari och juni. 
Syftet med genomgången, som är ett krav enligt standarden ISO 14001, är att kontinuerligt 
utvärdera hur miljöledningsarbetet fungerar och besluta om förbättringar och eventuella 
resursbehov. Ledningen har fokuserat på resultaten från genomförda revisioner samt förslaget till 
ny miljöstrategi och hur den bör integreras i ordinarie processer. Intern miljörevision har 
genomförts som planerat utifrån revisionsprogram och översiktlig revisionsplan för 2018-2020, 
som tidigare fastställts av ledningsgruppen.

Revisorerna lämnade ett betydande antal positiva iakttagelser och förbättringsförslag samt fyra 
mindre avvikelser:

1. Miljömål och utvärdering av prestanda: Saknas fortfarande verksamhetsspecifika miljömål, 
”mellanmål”, med tydliga mätetal och konkreta uppföljningar.

2. Miljöaspekt - Avfallshantering: Saknas specifika förutsättningar för verksamheter att 
bedriva ett aktivt och effektivt miljöarbete för källsortering.

3. Miljöaspekt - Källsorterat avfall och insamling av matavfall: Saknas systematik och 
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uppföljning till uttalat uppdrag att minska matavfall inom skolverksamhet.
4. Miljöaspekt - Kemikalieanvändning och farliga ämnen: Saknas inom vissa verksamheter 

tydlig dokumentation och rutiner för effektiv kemikaliehantering.
För att rätta till dessa brister sker arbete bland annat med att:

 Utveckla ny miljöstrategi med nyckeltal.
 Ta fram handlingsplan och rutiner för kommunens egen källsortering och avfallshantering.
 Matsvinnsinitiativ och mätning av matsvinn.
 Uppdrag i kommunens kemikalieplan till alla förvaltningar att arbeta enligt kommunens 

rutin för kemikaliehantering.

Nämndens verksamheter arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan både genom tillsynsarbete 
och genom rådgivning. Bygglovavdelningen arbetar med att väcka intresset för att minska 
klimatpåverkan i bostäder. Ett konkret exempel är att en representant från verksamheten varit 
delaktig i regionalt anpassad rådgivning om energieffektivisering, energianvändning, och 
klimatpåverkan. Rådgivningen är ett samarbete mellan Vallentuna kommun, Upplands Väsby, 
Sollentuna kommun och är till viss del finansierat av Energimyndigheten. Energirådgivningen 
vänder sig till privatpersoner, bostadsrättsföreningar, organisationer och företag och erbjuder 
opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi- och klimatfrågor.

En del inom digitaliseringsarbetet på bygglovsavdelningen har varit att prioritera en papperslös 
hantering i alla processer, målet är att övergå till helt digitala ärenden. Nu kan kommunens 
invånare ansöka alla sina byggärenden helt digitalt. Parallellt med detta har bygglovsavdelningen 
installerat en "visuell styrningshylla" för att följa samtliga ärenden i realtid. Avdelningen har 
uppnått målet att fasa ut pappersakter för nya inkomna ärenden, ärendena finns endast digitalt.

Miljöavdelningen har under 2019 infört ett nytt ärendehanteringssystem som gör att all 
ärendehantering numer är helt digital. Under 2019 och 2020 kommer även digital tillsyn i fält att 
genomföras som också kommer att minimera användningen av papper. Genom att nyttja Skype 
(program för digitalkontakt) kommer flera samrådsmöten kunna förläggas digitalt vilket inte bara 
sparar tid utan även har en positiv klimatpåverkan. Arbetet med nya handläggningsrutiner pågår för 
fortsatt optimering.

Bästa kommunen att bo och leva i

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

 Målet är uppfyllt

Under år 2017 infördes ett nytt arbetssätt inom bygglovverksamheten för att öka rättssäkerheten 
och kvaliteten i ärendehanteringen liksom för att effektivisera processer. Det innebär att team med 
flera kompetenser granskar och bedömer ärenden vilket skapar ett lärande arbetssätt och 
säkerställer att verksamhetens samlade kompetens används i bedömningarna. Arbetssättet 
vidareutvecklades under 2018 mot en visuell styrning och digitalt lean för att säkerställa en enkel, 
rättssäker och professionell hantering av ärenden. Under 2019 har fler visuella "styrningshyllor" 
införts för att optimera handläggningen och för att kunna följa upp ärendena mer effektivt. För att 
öka servicen till medborgare och näringsliv kommer en ny e-tjänst för tidsbokning med 
bygglovhandläggare att införas under början av 2020.

Inom miljöverksamheten fortsätter arbetet med nytt arbetssätt i syfte att skapa en bred kompetens 
inom avdelningen. Det har möjliggjort att personal snabbt kan hantera och rycka ut vid situationer 
som till exempel olyckor, eldningsklagomål under ordinarie arbetstid. En person på 
miljöavdelningen, med rullande veckoschema, har alltid ansvar att finnas på plats och hantera dessa 
akuta ärenden. Det finns även alltid en person som ansvarar för att bevaka frågor som inkommer via 
kontaktcenter för att se till att kunder snabbt får svar på frågor som kommer in till kommunen. 
Genom detta breda arbetssätt som sträcker sig inom olika arbetsområden sprids kunskapen inom 
gruppen om hur olika typer av ärenden ska hanteras. Metoden skapar ett flexibelt och effektivt 
arbetssätt och säkerställer dessutom en hög kvalitet i ärendehanteringen.

Beställning av nybyggnadskartor och andra kartprodukter har återgått till en normal nivå jämfört 
mot nedgången under förra året. Arbetet med en ajourhållning av primärkartan med hjälp av 
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flygbilder påbörjades under 2018 och kommer att bli en av de arbetsmetoder som kommer att 
användas för ajourhållning av primärkartan. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att 
digitalisera detaljplaner som på sikt kommer att stödja Boverkets nya standard för detaljplaner. 
Arbetet har påbörjats med att skapa de äldre detaljplaner som är gjorda på papper på nytt i digitala 
verktyg. Målet är att få en samlad och komplett databas med alla detaljplaner, det vill säga ett 
samlat kartskikt med reglerad markanvändning. Förvaltningen stöttar andra verksamheter med 3D-
hanteringen och användandet av digitala kartverktyg (GIS).

Nämndens mål:
Alla som har behov av nämndens tjänster ska uppleva en enkel, snabb, 
professionell och rättssäker hantering.

 Målet är uppfyllt

Inom nämndens alla verksamheter pågår ett intensivt arbete med digitalisering. Miljöavdelningen 
har gått över till ett nytt ärendehanteringssystem. Det nya systemet kan hantera en helt digital 
ärendehantering och även koppla på framtida e-tjänster och ger också möjlighet till digital tillsyn 
med hjälp av checklistor på surfplattor i fält. I september har avdelningen installerat SLV kontroll 
som gör att kontroll av livsmedelslokaler genomförs digitalt med surfplatta. Överföring sker sedan 
till ärendehanteringssystemet digitalt.

Sedan bygglovsavdelningen införde ett helt nytt arbetssätt (2017) har arbetet med att lägga grunden 
för en digital process inneburit utmaningar och nya rutiner.  Avdelningen är en bra bit på väg mot 
en helt digital process. I slutet på 2018 lanserades nya e-tjänster, det innebar att kunden kan 
ansöka/anmäla alla byggärenden helt digitalt. I takt med att allt fler ansökningar inkommer digitalt 
kommer effektiviseringen och kostnadseffektiviteten att öka. Parallellt pågår fortfarande arbete med 
automatiska regler för att underlätta återkoppling och kommunicering med kund. Den visuella 
styrningen innebär att avdelningen kan se alla ärenden i realtid på skärm och därefter fördela 
resurser utifrån behov, årstid eller arbetsbelastning. En digital process bidrar till att kunden ska få 
en snabb återkoppling om sitt ärende, det vill säga om ansökan är fullständig eller om ärendet 
behöver kompletteras. Under 2019 har bland annat fler visuella styrningshyllor införts som 
möjliggör att kunna följa fler detaljer i bygglovsprocessen. Fler automatiska regler (Atom) har 
skapats i ärendehanteringssystemet för att snabbt återkoppla till kunden om vad som händer i det 
pågående ärendet. Automatiseringen har även bidragit till mer tid för handläggare för ärenden av 
mer komplicerad karaktär vilket skapar en trygghet och kontroll över arbetssituationen.

Under senare delen av 2019 har digitaliseringsarbetet bland annat bestått av att förbereda 
införandet av ett nytt bokningssystem för medborgare som är intresserad av att starta sin 
bygglovsprocess. Systemet innebär att medborgaren ska kunna boka ett enskilt möte med en 
handläggare. En tidig kontakt med bra vägledning och information sparar och effektiviserar 
bygglovsprocessen i nästa led. Ett fördjupat samarbete med kontaktcenter under hösten har 
resulterat i en introducering av nytt ärendehanteringssystem för bygglovsavdelningen. Det nya 
systemet underlättar hanteringen av de frågor som kommer in via kontaktcenter och möjliggör en 
snabbare återkoppling till kund.

Beställning av nybyggnadskartor och andra kartprodukter har återgått till en normal nivå. Arbetet 
med en ajourhållning av primärkartan med hjälp av flygbilder har påbörjats under 2018 och 
kommer att bli en av de arbetsmetoder som kommer att användas för ajourhållning av 
primärkartan. Metoden håller nu på att arbetas in i linjeverksamheten. Resultatet av ny 
arbetsmetod kommer att ge en mer uppdaterad primärkarta och ett rättssäkrare underlag för olika 
beslut, till exempel inom bygglovsverksamheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter arbetet med att digitalisera detaljplaner som stödjer 
Boverkets nya standard för detaljplaner. Arbetet har påbörjats med att skapa de äldre detaljplaner 
som är gjorda på papper på nytt i digitala verktyg, nästa steg är att lagra dessa i gemensam databas. 
Målet är att få en samlad och komplett databas med alla detaljplaner, det vill säga ett samlat 
kartskikt med reglerad markanvändning. Syftet är skapa tjänster som gör att kommunens invånare 
till exempel kan se mer visuellt och sökbart vad som kan byggas på en viss mark. Det vill säga att 
bestämmelserna blir sökbara i detaljplanerna. En digital översiktsplan har lanserats där man enkelt 
kan söka via karta. Arbetet fortsätter nu med att skapa två fördjupade översiktsplaner digitalt.

Förvaltningen stöttar andra verksamheter med 3D-hanteringen och användandet av digitala 
kartverktyg (GIS). Ett exempel är drönarteknik vilket innebär nya mätmetoder. En drönare samt 
programvara för att modellera mätdata har köpts in, resultatet blir 3D modeller för visualisering, 
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flygbilder samt snabbare kartering. Ett arbete pågår med att stärka upp och strukturera dataflöden 
för strategiska geodata som utbyts mellan myndigheter. Geodata är beskrivningar av sådant som har 
ett geografiskt läge, till exempel byggnader, sjöar och vägar men också vegetation och befolkning. 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att visualisera relevant data i interna och externa 
karttjänster samt med att kvalitetssäkra de data kommunen har samt att ajourhålla de data 
kommunen hämtar från andra aktörer. En ny och bättre webbkarta har lanserats och nya enkla 
karttjänster för mobiltelefoner och plattor har införts under året.

Fler och växande Vallentunaföretag

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

 Arbete pågår

Ett viktigt fokus är att förbättra servicenivån till företagare inom olika myndighetsområden gällande 
service, tillgänglighet, handläggningstider och rättssäkerhet. Kommunen vill förbättra resultaten 
inom servicemätningen, NKI, Nöjd-Kund-Index, som Sveriges Kommuner och Regioner tar fram 
mätningar på årligen. Vallentuna kommuns resultat över åren har gått från ett godkänt högt NKI för 
2017 till ett lågt och under godkänt NKI för 2018. Servicemätningen omfattar undersökning av hur 
företag uppfattat hanteringen av ärenden inom bygglov, miljötillsyn, markupplåtelse, brandtillsyn 
och serveringstillstånd. Vallentuna kommun har för 2018 för få ärenden inom miljötillsyn, 
livsmedel, markupplåtelse, brandtillsyn och serveringstillstånd för att kunna få ett resultat, varför 
NKI-resultatet domineras av byggnadsverksamheten.

Företagen får svara på 32 frågor om tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet. Det sammanfattande måttet, NKI mellan 0-100, baseras på tre 
huvudfrågor:

1. Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?

2. Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?

3. Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?

Resultaten för 2018 års ärendehantering visade att kommunen hade ett lågt resultat på 49 (omfattar 
främst bygglov och brand) att jämföras med mätning 2017, 63. Det har pågått omfattande 
förbättringsarbete med digitalisering i fokus, där processerna setts över ytterligare och kundernas 
möjligheter att få vägledning och hantera sin ansökan digitalt utvecklas. Parallellt har det varit 
möjligt att få personlig service och vägledning. Kommunen har utökat möjligheten till möten med 
handläggare genom att gemensamt kontaktcenter har öppnats. De slutliga resultaten för 2019 
presenteras under våren 2020, preliminärt resultat är ett ökat NKI totalt för hela kommunen på 66, 
vilket visar att de insatser som har gjorts har gett resultat. Resultat på 62 till 69 är graderat högt 
inom NKI-undersökningen. Bygglov får ett preliminärt resultat på 62 (företag), att jämföras med 
2018 års utfall 38 (företag). Inom myndighetsområdet miljö och livsmedel har svarsfrekvensen ökat 
så pass mycket under 2019 att ett NKI resultat kommer att kunna presenteras under våren. 
Preliminärt resultat för miljö är 72 och för livsmedel 62.

Undersökningen visar att man upplever bemötande mycket positivt, tillgänglighet, rättssäkerhet och 
kompetens får också bra omdömen. För att uppnå mål i kommunplan och verksamhetsplan och ett 
än mer förbättrat NKI inför kommande år, krävs en i hög grad förbättrad vägledning, professionellt 
bemötande, liksom hög effektivitet i verksamheten och allt ur ett engagerat kundperspektiv. Ett 
annat viktigt område som måste förbättras är information.

En viktig utgångspunkt är en arbetsgrupp som känner ett stort engagemang i målsättningarna och 
som i varje kundmöte har utgångspunkten att skapa förståelse för kundens önskemål och vara tydlig 
och förståelig i vägledning och motivering. En åtgärdsplan har tagits fram med fokus på effektivitet, 
tillgänglighet och service, kompetenshöjning och perspektivutveckling. Åtgärdsplanen innehåller en 
mängd olika aktiviteter vilka kommer att arbetas in i verksamhetsplaneringen för 2020.

Inom projektet Förenkla helt enkelt har kommunen tagit fram ett antal åtgärder som bygg- och 
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miljötillsynsnämnden genom sitt myndighetsansvar kan medverka i. Åtgärderna syftar till att 
förenkla för företagare att komma i kontakt med kommunen men också för att förbättra NKI. Bland 
annat har anställda genomgått utbildning i klarspråk för att lära sig kommunicera med kunder på 
ett tydligare och enklare sätt. Kommunen fortsätter även med företagslots som innebär att 
företagare har möjlighet att på ett enkelt sätt träffa samtliga myndigheter inom kommunen vid ett 
och samma tillfälle. På så sätt kan myndigheterna ge en bra vägledning och också samordna 
handläggning på ett effektivt sätt.

Nämndens mål:
Nämnden ska så långt som möjligt inom sitt ansvarsområde hjälpa 
företagarna att nå sina mål.

 Arbete pågår

För att höja servicen till företagare i Vallentuna kommun har bland annat en företagslotsfunktion 
införts i kommunen. Företagslotsen är ett forum där företag och entreprenörer kan boka tid för 
rådgivning och information. Forumet består av kommunens alla myndighetsområden och utifrån 
varje given frågeställning bemannas forumet med rätt kompetens utifrån företagens behov. Lotsen 
kan även nyttjas för att lyfta problemställningar som företagen kan stöta på i kontakten med 
kommunen. Fokus är att ha en pågående dialog med näringsidkare, för att förbättra 
företagsklimatet i kommunen. Syftet är att skapa ett möte där företagare kan möta relevant 
kompetens utifrån sina önskemål. Företag kan boka tid hos företagslotsen gällande frågeställningar 
inom följande område:

 Plan- och bygglov
 Mark- och utbyggnadsfrågor
 Miljöbestämmelser
 Livsmedel
 Alkohol- och utskänkningstillstånd
 Brand och säkerhet
 Teknik- och VA-frågor
 Fristående verksamheter inom utbildning

Nämndens verksamheter arbetar även aktivt med att bjuda in till företagslotsen genom att fånga 
upp eventuella behov vid olika möten med företagarna. Nämndens verksamheter har fortsatt tät 
kontakt efter första mötet med företagare och finns till förfogande under processen om så behövs 
för stöd och rådgivning. För att öka servicen till kommunens företagare deltar även lotsen i de 
granskningsmöten som hålls på avdelningen när det har inkommit ett strategiskt ärende eller ett 
företagsärende. Detta för att alla parter ska vara uppdaterade och kunna återkoppla till företagaren. 
Lotsfunktionen kommer att utvecklas ytterligare under 2020.

Öppet hus för invånarna genomförs två gånger i månaden. Där finns kompetenser inom bygglov, 
planavdelningen, kart- och mätavdelningen och enskilda avlopp. Nämnden vill införa 
”företagdirekt” en ny tjänst på bygglovsavdelningen för att höja servicenivån genom att utöka 
tillgänglig tid och erbjuda företag en särskild handläggare med hög kompetens för området. 
Finansiering av denna tjänst prövas i kommande kommunplan. Vidare ska servicegarantier tas fram 
som säkerställer lagkrav och utvecklar målsättningar/garantier vad gäller handläggningstider ur ett 
kundperspektiv. En översyn har gjorts om utveckling av tillgänglighet för personliga möten via 
webbokning. Ett system för webbokning är under utveckling och bokningsbara tider kommer att 
släppas under första kvartalet 2020. Under en övergångsperiod kommer det att finnas möjlighet att 
träffa handläggare vid öppet hus och via bokningsbara tider.

Verksamheten kommer fortsätta arbetet med översyn och utveckling av lättillgänglig information 
och instruktioner på webben vilket NKI undersökningen visar. All information och mallar granskas 
utifrån tillgänglighet och klarspråk. Nämndens olika verksamheter ska vara en aktiv part vid 
näringslivsarrangemang så som mässor, riktade seminarier och företagarfrukostar.
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Närmare till allt

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

 Målet är uppfyllt

Befolkningstillväxten i Stockholmsregionen ligger på en historiskt hög nivå men viss osäkerhet 
råder. Bygg- och miljötillsynsnämndens verksamheter arbetar för att ha en god framförhållning för 
framtida resursbehov och bevakar kontinuerligt lagändringar och omvärldshändelser som kan 
ändra inriktningen på verksamheter. Arbetssätt utvecklas inom samhällsbyggnadsprocessen för att 
viktiga myndighetsfrågor ska lyftas tidigt och inte orsaka förseningar i planerings- och 
utbyggnadsskedena.

Bygglovsavdelningen arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete genom LEAN. Metoden innebär 
tanke och arbetssätt för systematiskt förbättringsarbete och att skapa största möjliga värde med 
minsta möjliga resurser där kundens behov är i fokus. Genom effektiviseringsarbetet som pågår 
skapas utrymme för att kunna möta ökat tryck på nya bostäder från kommuninvånare och företag.

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

 Målet är uppfyllt

Bygg- och miljötillsynsnämnden deltar aktivt i länsövergripande sammanhang, såsom 
Bygglovalliansen och Miljösamverkan Stockholms Län. Allianserna syftar till att lära av varandra, 
förenkla rutiner, kompetensförsörja, utveckla, omvärldsbevaka, likrikta och jämföra, för att 
myndighetsutövningen ska bli så lik som möjligt i hela landet. Samverkan och arbetet tillsammans 
bidrar till rättssäkra beslut då lagstiftningen ofta är mycket komplex. Tydlig, korrekt och enhetlig 
information bidrar till fler nöjda kunder. Nämnden har också ingått en överenskommelse för 
samverkan Geodata Norrort vilket omfattar alla kommuner i Norrort. Syftet är att samverka kring 
strategiska frågor som taxor, personalfrågor, kompetensförsörjning verksamhetsutveckling samt 
organisationsutveckling. Ett arbete pågår även med att stärka upp och strukturera dataflöden för 
strategiska geodata som utbyts mellan myndigheter.

Information på webben kommer fortsatt att ses över. Informationen ska vara tydlig och lätt att 
förstå för att förenkla för kommunens invånare och företagare, det vill säga "klarspråk i 
samhällsbyggnadsprocessen". Det syftar till att få en effektivare samhällsbyggnadsprocess med 
fokus på tydlig och enhetlig kommunikation. Det vill säga göra det krångliga begripligt.

God ekonomisk hushållning

Kommungemensamt mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

 Målet är uppfyllt

Redan under år 2018 präglades året av en osäkerhet på bostadsmarknaden vilket innebar 
ekonomiska utmaningar för nämnden med anledning av vikande intäkter. Med anledning av den 
rådande bostadsmarknaden genomfördes justeringar inför budget 2019 vilket bland annat innebar 
att dra ner förväntningar på intäktssidan men även kostnadsbudgeten effektiviserades. Vissa 
tjänster har vakanshållits under året för att balansera för minskat ärende inflöde, samtidigt behöver 
nämnden ha en beredskap för ett ökat ärende inflöde, tjänsterna kommer då att tillsättas. 
Konsultstöd har tagits in för vissa ärendetyper som snabbt har kunnat avslutas om inkomna 
ärenden minskar än mer.

Nedgången i bostadsbyggandet märktes tydligt i början av året vilket troligtvis var en konsekvens av 
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förra årets prisfall och kreditåtstramningar. Det har byggts mycket i regionen och många lägenheter 
är klara men är svåra att få sålda. Att sälja lägenheter som inte är byggda blir i det här läget tufft för 
byggbolagen. Få byggbolag har då råd att starta nya projekt och säkra sin finansiering. För att få ett 
ökat byggande har nämnden godkänt förändrad ägandeform för en exploatör, det vill säga från 
uppförande av bostadsrätter till hyresrätter. Sakta har intäkterna ökat men inte alls i nivå med år 
2017, som var ett rekordår. En tydlig indikation på en vändning av marknaden är att beställningar 
av nybyggnadskartorna börjar komma upp i normal nivå, vilket har skett under andra halvan av 
året.

Nämnden har under året följt upp verksamheternas resultat enligt Vallentuna kommuns modell för 
styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter. Den ekonomiska uppföljningen sker 
varannan månad och uppföljning av mål sker efter fyra, åtta och tolv månader. Vid delårsbokslutet 
prognostiserade nämnden ett helårsresultat på minus en miljon kronor. Anledningen var de 
sviktande intäkterna för minskat byggande men framför allt de ökande kostnaderna för 
bostadsanpassning. Mängden ärenden har ökat under 2019 med cirka 30 procent jämfört med 
tidigare år och de ärenden som har hanterats är mer kostsamma. Bostadsanpassning möjliggör att 
en person med funktionsnedsättning kan få bidrag till att anpassa sin permanenta bostad och 
därmed kunna leva ett självständigt liv i det egna boendet. Några exempel på större åtgärder är 
badrum som behöver byggas om, ombyggnation av kök samt installation av rullstolshissar, bidraget 
är lagstadgat. Trenden är att bostadsanpassningsbidragen ökar. En orsak kan vara att fler äldre 
väljer att bo kvar i sina hus som inte är anpassade enligt gällande grundläggande krav på 
tillgänglighet och handikappanpassning. Nämnden ser behov av att öka budgeten för 
bostadsanpassningsbidrag vilket kommer att prövas i kommunplan 2021. Årets resultat för 
nämnden är ett underskott på cirka 0,5 miljoner kronor varav den större delen återfinns inom 
bostadsanpassning. Intäkterna har successivt ökat för nybyggnadskartor och bygglov, och en 
återhållsamhet gällande kostnader har gett effekt.

Under året har nämnden fortsatt arbetet med att digitalisera hela samhällsbyggnadsprocessen vilket 
är en viktig del i kostnadseffektiviteten. Det omfattade bland annat utveckling av 
ärendehanteringssystem, effektivare mätmetoder, kartunderlag, effektiva och rättssäkra processer 
liksom digitala tjänster. Allt i syfte att nå en utvecklad service, tillgänglighet, kortare 
handläggningstider, kostnadseffektivitet och ökad rättssäkerhet för invånare och företagare.

För att säkra finansiering av ökade kostnader antogs nya taxor inom både miljö- och 
bygglovområdet inför 2018 med uppdatering av timtaxan inför 2019 och 2020. Taxorna har 
anpassats för att täcka kostnader för nya åtgärder i samband med ny lagstiftning men också för att 
säkerställa en rimlig självkostnadsgrad så att resurser kan anpassas bättre till behov. Utvärdering av 
taxorna kommer att genomföras under 2020 för att se till att nämnden ligger på samma nivå som i 
jämförbara kommuner.

Nämndens mål:
Nämndens verksamheter ska öka kostnadseffektiviteten genom 
effektivisering, digitalisering och framtida automation

 Målet är uppfyllt

Vallentuna har, som en av få kommuner i Sverige, tagit ett helhetsgrepp om digitalisering inom 
samhällsbyggnadsförvaltningens område. Målsättningen är att nå en helt digital 
samhällsbyggnadsprocess. Arbetet med att nå en digital samhällsbyggnadsprocess startade 2017 
genom att förvaltningen tog fram nuläge, målbild och handlingsplan. Ambitiösa delmål sattes upp 
om var förvaltningen ska vara 2020.

Handlingsplanen innehåller en mängd olika aktiviteter alltifrån ny webbplats, nya system såsom 
nytt ärendehanteringssystem, digitalt arkiv, projektverktyg, digitalt LEAN, e-tjänster bland annat 
helt digitala ansökningar, mina meddelanden och min sida. Några exempel på vad som redan har 
genomförts är att Vallentunas nya översiktsplan och kommunens över 200 detaljplaner 
digitaliserats. ”Mina sidor” har införts inom avfallshanteringen, och bygglovsprocessen från 
ansökan till färdigt bygglov kan numera hanteras digitalt och automatiserat. Andra aktiviteter syftar 
till att kompetensutveckla medarbetarna i digitalisering och att ta fram krav på IT-kompetens och 
digitaliseringskompetens som kan ställas som krav vid rekrytering.

Digitaliseringen skapar också nya sätt att arbeta på och nya processer för att få effektivitet. Det är 
viktigt att ständigt ändra, förbättra och effektivisera processer vilket till exempel LEAN-arbetet 
syftar till. Genom att analysera befintliga processer har verksamheten kunnat utarbeta en 
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standardisering av processen samtidigt som olika slöserier har identifierats. Slöserier kan bero på 
gamla vanor, för många kontroller och attester, ingen backup, ojämn arbetsfördelning, oorganiserad 
arbetsplats, utan visuella kontroller. Det vill säga det som ökar kostnader och tid utan att öka 
värdet. I slutet av förra året lanserade bygglov nya e-tjänster, det innebär att kunden kan 
ansöka/anmäla alla byggärenden digitalt, vilket leder till effektivisering av bygglovsprocessen. I takt 
med att allt fler ansökningar inkommer digitalt kommer effektiviseringen och kostnadseffektiviteten 
att öka. Parallellt har automatiska regler införts för att underlätta återkoppling och kommunicering 
med kund. Den visuella styrningen innebär att avdelningen kan se alla ärenden i realtid på skärm 
och därefter fördela resurser utifrån behov, årstid eller arbetsbelastning. I slutet av 2019 har flera 
dashboard införts för att kunna se flöde på handläggarnivå.

Arbetet med nya metoder som till exempel en digital fotogrammetri (fotogrammetri är ett 
teknikområde som avser konsten att göra mätningar av tredimensionella positioner hos objekt i 
världen utifrån två eller flera fotografiska eller digitala bilder) för ajourhållning av primärkartan har 
påbörjats. Flygfotografering och fjärranalys blir billigare samtidigt som digitala metoder för 
databearbetning och datafångst blir bättre, vilket bidrar till att fältmätning som är dyrt och 
tidskrävande minskar. Nya drönarbaserade mätmetoder har införts under året, resultatet blir 3D 
modeller för visualisering, flygbilder samt snabbare kartering. Arbetet med att uppgradera ett nytt 
kartproduktionssystem har påbörjats, det nya systemet bygger på standards och har en bredare 
användningsgrupp vilket leder till bättre och billigare kartprodukter, stabilare drift samt underlättar 
datautbyte mellan olika aktörer.

Miljöavdelningens nya ärendehanteringssystem ger möjligheter att arbeta med digitala verktyg så 
som exempelvis tillsyn med surfplatta i fält. Genom att använda digitala verktyg optimeras och 
effektiviseras processen.

En behovsutredning inom miljöområdet har tagits fram och antagits av nämnden. Utredningen 
syftar till att tillgodose resursbehovet för att kunna bedriva den tillsyn inom myndighetsutövningen 
som behövs för att säkerställa en god miljö för Vallentunas invånare och att lagkraven inom 
miljöbalkens område följs. I december har en ny behovsutredning fastställts av nämnden inför 
2020.
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Styrkort

Analys - Kund/Invånare

 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Helår 
2016

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning, HELA KOMMUNEN GEMENSAMT 66 * 49 63 72

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning, bygglov - FÖRETAG 62 * 38 60 71

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning, bygglov - ÖVRIGT 56 * 48 53 50

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning, livsmedel - FÖRETAG 63 * - - 67

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning,livsmedel - ÖVRIGT - - - -

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning,miljö - FÖRETAG 72 * - - -

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning, miljö - ÖVRIGT 69 * - - -

Antal införda e-tjänster under året, HELA NÄMNDEN 0 11 - -

Handläggningstid (i veckor) från ansökan handlingar till 
beslut (avlopp) 3,9 - - -

Handläggningstid (i veckor) från ansökan till beslut 
(bergvärme) 3 - - -

Andel nybyggnadskartor som handläggs inom utlovad 
tid, % 100 100 100 100

Handläggningstid (i arbetsdagar) för en 
nybyggnadskarta 14,0 13,1 15,0 15,7

* Preliminärt resultat

Kommentar

Bygglov

Det preliminära resultatet för bygglovsverksamheten i den senaste Insikts- undersökningen via 
Stockholm Buisness Alliance (SBA) visar att kundnöjdheten har förbättrats betydligt. En förbättring 
med 24 enheter, från 38 till 62. Undersökningens slutgiltiga rapport och offentlighetsgörande 
kommer den 22 april 2020. Först då kan ett slutgiltigt resultat och ranking erhållas på 
avdelningsnivå och kommunen gemensamt.

För att få ett bättre NKI värde har nämden bland annat vidtagit åtgärder för att skapa fokus och 
förutsättningar för det personliga mötet samt att arbeta in ett starkt kundfokus i verksamheten och i 
verksamhetsutvecklingen. Åtgärdsplanen utgår från ledorden:  effektivitet, tillgänglighet och 
service, kompetenshöjning och perspektivutveckling.

Avdelningen har arbetat med den upplevda effektiviteten (handläggningstid) samt ökat 
informationen kring bygglovsprocessen i olika sammanhang. Avseende service och bemötande har 
avdelningen en hög ranking. Fokus har varit på att öka effektiviteten. I slutet av förra året lanserade 
bygglov nya e-tjänster, det innebär att kunden kan ansöka/anmäla alla byggärenden digitalt, vilket 
leder till effektivisering av bygglovsprocessen. I takt med att allt fler ansökningar inkommer digitalt 
kommer effektiviseringen och kostnadseffektiviteten att öka. Parallellt har automatiska regler 
införts för att underlätta återkoppling och kommunicering med kund.
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Bygglovsavdelningen tolkar det preliminära resultatet som att några av de riktade åtgärderna och 
dess aktiviteter börjat ge ett resultat i positiv riktning. Utfallet ger indikation på en positiv höjning 
för bygglovsärenden gällande ”företagsärenden” (38 enheter 2018 mot 62 enheter 2019). När det 
gäller företag och privatpersoner tillsammans kategoriserade som ”övriga” märks också en tydlig 
ökning (45 enheter 2018 mot 58 enheter 2019). Totalt visar det preliminära resultatet en höjning 
som återfinns inom samtliga 6 serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet). Bygglovsavdelningens mål är att nå upp till 65, som är lite över det 
riksgenomsnittliga värdet på 63 (företag) för bygglovsavdelningar.

Bygglovsavdelningen har genomfört en utvärdering av den nya arbetsprocessen och på så sätt 
identifierat åtgärder som kan höja effektiviseringen av handläggning ytterligare. Exempelvis har 
avdelningen nu en mer flexibel organisation som snabbt kan fånga upp olika hinder och ta tillvara 
på bra idéer. Ny bygglovschef tillträdde organisationen under senhösten och i samband med det har 
små men välanpassade justeringar av ärendeprocessen genomförts. Verksamheten arbetar proaktivt 
för att minska de moment som tar lång tid i processen och för att kunna omfördela resurser vid 
höga arbetstoppar. En utökad visuell styrningstavla har installerats vilket medför att 
bygglovsavdelningen nu mer ingående kan följa samtliga pågående ärenden i realtid.

Föregående år installerade bygglovsavdelningen några olika Atom-tjänster. Atomtjänster innebär 
att systemet skickar automatiskt e-post när vissa händelser händer i ett ärende. Under året har fler 
Atom-tjänster skapats, bland annat för enklare beslut som, föreläggande om komplettering, 
startbesked, slutbesked och NKI-information.

Miljö

Resultat för NKI (Nöjd- Kund- Index) för SBA (Stockholm Business Alliance) undersökningen inom 
livsmedel, miljö- och hälsoskydd saknas då för få svar inkommit under mätperioderna 2017 och 
2018. Miljöavdelningen har i försök att öka svarsfrekvensen förbättrat sättet att rapportera för 
kunderna. Resultatet för 2019 är ett preliminärt resultat. I undersökningen erhåller livsmedel ett 
värde på 63, vilket enligt NKI mätningen är ett högt resultat. Miljö - företag uppnår ett värde på 72 
som är ett mycket högt resultat och för övriga ett värde på 69 som är ett högt resultat. I april 
kommer de slutliga siffrorna för 2019 tillsammans med en analys över vad som ska bevaras och vad 
som behöver utvecklas. Utifrån det kommer avdelningen analysera resultaten för att hitta ytterligare 
åtgärder för att öka NKI. Handläggningstiden för avlopp och bergvärme är positiv och kunder får 
både snabb återkoppling och snabbt beslut i sina ansökningsärenden.

Kart- och mät

Leveranstiden för nybyggnadskarta förkortades ordentligt 2018 (förkortning med två till tre dagar 
jämfört med 2017) och 2019 fortsatte det i samma positiva riktning. Avdelningen levererar samtliga 
nybyggnadskartor med god marginal inom den utlovade leveranstiden på 25 dagar.
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Analys - Verksamhet

 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Miljöskydd - hälsoskydd - livsmedel

Planerad tillsyn (hälsoskydd) 65 - -

Planerad tillsyn (miljö) 46 - -

Planerad tillsyn (avlopp) 74 - -

Planerad tillsyn (livsmedel) 174 - -

Totalt antal besök 489 - -

Totalt inkomna ärenden (samtliga) till miljöavdelningen 1 144 - -

Bygglov

Kostnadstäckningsgrad för bygglovverksamhet (%) 74 65 88

Totalt inkomna ärenden (samtliga) till 
bygglovsavdelningen 520 621 683

Samtliga antal fattade beslut på bygglovavdelningen 777 797 834

·Varav (huvudbeslut) 548 568 733

·Varav (delbeslut) 229 229 101

·Varav förhandsbesked 45 63 73

Kart- och mätverksamhet

Antal nybyggnadskartor 98 86 125

Antal husutsättning 26 29 22

Antal lägeskontroller 61 74 60

Kommentar

Miljö

Tillsyn inom hälsoskydd och livsmedel har levererats enligt plan. Viss tillsyn av miljöskyddsobjekt 
har inte kunnat prioriteras under året på grund av resursbrist samt att det under året har hanterats 
stora och komplicerade ärenden som har tagit mycket tid i anspråk. Tillsyn på ett tiotal objekt har 
flyttats fram till 2020 då avdelningen kommer att förstärkas med ytterligare en 
miljöskyddsinspektör. Inom avlopp har ett större antal fastigheter valts ut för tillsyn än vad som 
tidigare planerats för året. Planen var att 50 avlopp skulle inspekteras men under året genomfördes 
74 inspektioner. Tillsyn inom avlopp innebär att miljöavdelningen genom enkätsvar eller besök får 
uppgift om en avloppsanläggnings status, alltså om den är godkänd eller inte godkänd.

Bygglov

Antalet inkomna ärenden för 2019 är något lägre jämfört med 2018. Antal ärenden under 2019 har 
minskat med cirka 20 procent. Vad det gäller antal beslut har avdelningen fattat nästan lika många 
beslut som 2018 (777 beslut 2019 jämfört med 797 beslut 2018). Under året har avdelningen haft en 
minskning av personella resurser. Tack vare processändringar och effektivisering genom införda 
digitala tjänster har samma beslutstakt upprätthållits. Gällande förhandsbesked har nämnden fattat 
beslut om 45 förhandsbesked och 16 ansökningar är under pågående utredning. 
Sammanfattningsvis har ärendebalansen minskat under hela 2019 och bygglovsavdelningen tror att 
antalet ärenden totalt sett för 2020 kommer att fortsätta i linje med antalet ärenden för 2019.

Kart och mät

Beställning av nybyggnadskartor och andra kartprodukter har under 2019 återgått till en normal 
nivå jämfört med nedgången under föregående år.
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Analys - Miljö

 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Tillsyn förskolor, kemikalier i vardagen (antal) 23 25 23

Tillsyn skolor, kemikalier i vardagen (antal) 25 25 25

Kommentar

Kommunen mottog under 2018 certifiering enligt den internationella standarden ISO 14001:2015. 
Certifieringen avser hela kommunens verksamheter. Inom nämndens verksamheter pågår arbete 
med att följa kommunens miljömål. Kommunens nyligen antagna miljö- och klimatstrategi 
innehåller miljömål och sju områden med inriktningar för miljöarbetet. Ett av de sju områdena är 
"kemikalier och plast", där kommunens kemikalieplan ligger till grund i arbetet med specifik 
målsättning. Syftet är att styra verksamheterna mot ökad medvetenhet om kemikalier, minskad 
användning av kemikalier och utfasning av farliga kemikalier. Planen fokuserar på barn och unga 
och innehåller åtgärder kopplat bland annat till upphandling, kemikaliesmart skola och förskola, 
samt nybyggnation och renoveringar av fastigheter.

Alla förskolor har fått tillsyn med inriktning kemikalier i vardagen under våren och samma tillsyn 
har skett i skolorna under hösten. Syftet med kemikalieprojekten är att öka medvetenheten av 
kemikalier i barns vardag. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå 
riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö. Tillsynen syftar till att ge kunskap om de risker som kan 
förekomma i förskolemiljön när det gäller kemikalier och kemikalier i produkter och hur dessa 
risker kan minskas.

Med ledning av den nya miljö- och klimatstrategin kommer nämndens nyckeltal för miljöarbetet att 
utvecklas. En utgångspunkt är den samling nyckeltal som Rådet för kommunala analyser har 
presenterat i Kolada, som följer kommuner och regioners hållbarhetsarbete kopplat till Agenda 
2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. Ett tjugotal av dessa nyckeltal rör miljö.

Analys - Ekonomi 

Sammanfattning

Det totala resultatet för bygg- och miljötillsynsnämndens verksamhet är ett underskott på 0,5 
miljoner kronor.

Flera av verksamheternas intäkter är konjunkturkänsliga. Skulle konjunkturen och marknaden 
svikta märks det på antal sökta bygglov men också på antal nybyggnadskartor inom kart- och 
mätverksamheten. Under 2018 bromsade byggkonjunkturen in kraftigt och denna trend fortsatte 
inledningsvis under 2019, därefter har verksamheterna sett en vändning och framför allt har 
förfrågan om nybyggnadskartor återgått till normalnivå.

Den osäkerhet som råder på bostadsmarknaden medför att det är svårt att snabbt balansera 
personalstyrkan. Inför budget 2019 genomfördes justeringar för att bibehålla vakanser samt dra ner 
förväntningar på intäktssidan, även kostnadsbudgeten effektiviserades. En effektivisering av 
administration pågår men kan inte effektueras förrän 2020.

En verksamhet som visar ökade kostnader jämfört med tidigare år är bostadsanpassning. Både 
mängden ärenden har ökat under 2019 jämfört med tidigare år samt att de ärenden som hanteras är 
mer kostsamma och av större karaktär.

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2019

Avvikelse 
2019

Avvikelse 
2018

Avvikelse 
2017

Totalt bygg- och miljötillsynsnämnden -1,0 -13,0 -0,5 -0,8 -0,6
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Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2018

Bokslut 
2018 %

TOTALT

K -26,9 -27,0 100 % -0,1 -54,8 -52,6 96 %

I 13,9 13,5 97 % -0,4 42,0 39,0 93 %

N -13,0 -13,5 104 % -0,5 -12,8 -13,6 107 %

Bygg- och miljötillsynsnämnden

K -0,6 -0,4 66 % 0,2 -0,7 -0,6 89 %

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 %

N -0,6 -0,4 66 % 0,2 -0,7 -0,6 89 %

Gemensam administration

K -0,6 -0,4 71 % 0,2 -25,4 -23,7 93 %

I 0,1 0,1 92 % 0,0 25,6 25,3 99 %

N -0,5 -0,3 67 % 0,2 0,2 1,6 690 %

Bygglov och tillsyn

K -9,4 -9,3 99 % 0,1 -10,7 -11,3 106 %

I 7,3 6,9 95 % -0,4 9,6 7,4 77 %

N -2,1 -2,4 114 % -0,3 -1,1 -3,9 370 %

Kart- och mätverksamheten

K -5,7 -5,6 98 % 0,1 -7,0 -6,8 97 %

I 2,1 2,0 96 % -0,1 2,3 2,1 90 %

N -3,6 -3,6 100 % 0,0 -4,7 -4,7 100 %

Miljöskydd

K -6,7 -6,4 96 % 0,3 -5,9 -5,9 99 %

I 2,7 2,8 103 % 0,1 2,8 2,7 97 %

N -4,0 -3,7 91 % 0,4 -3,2 -3,2 101 %

Hälsoskydd

K -1,0 -1,1 113 % -0,1 -1,3 -1,3 100 %

I 0,7 0,7 102 % 0,0 0,8 0,7 81 %

N -0,3 -0,4 133 % -0,1 -0,4 -0,6 134 %

Livsmedel

K -0,9 -0,9 97 % 0,0 -1,0 -0,9 95 %

I 1,0 1,0 101 % 0,0 0,9 0,9 102 %

N 0,1 0,1 100 % 0,0 0,0 0,0 -112 %
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Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2018

Bokslut 
2018 %

Bostadsanpassning

K -2,0 -2,8 140 % -0,8 -2,9 -2,2 75 %

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 %

N -2,0 -2,8 140 % -0,8 -2,9 -2,2 75 %

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

Kommentar

Bygglov och tillsyn

Under hösten 2018 skedde en kraftig nationell inbromsning på bostadsmarknaden. Avmattningen 
har även gett effekt under 2019. Den tidigare ojämna belastningen gällande nya ärenden på bygglov 
har inneburit att det är svårt att se någon tydlig trend och riktning. Den normala säsongsrelaterade 
belastningen är färre ärenden under de första månaderna på året med en rejäl ökning under tidig 
vår och sommar, för att sedan minska igen i november-december. Intäktsprognosen har under året 
därför varit väldigt osäker. Jämfört med föregående år har ärendemängden minskat och det 
påverkar intäkterna negativt.

Den första januari 2019 ändrades plan- och bygglagen (PBL) vilket innebär ett ökat krav på att 
kommunerna ska fatta beslut inom de maximala handläggningstiderna. Om det tar längre tid 
kommer avgiften för sökande att reduceras med en femtedel varje vecka. Målet för verksamheten är 
att bli ännu snabbare i sin hantering utan att det sker på bekostnad av rättssäkerhet och kvalitet. 
Bygglovsavdelningen har under året haft en minskning av personalstyrkan. Tack vare de 
processändringar och effektiviseringar genom digitalisering och automation som genomförts har 
samma höga nivå upprätthållits som 2018 och den totala ärendebalansen har minskat.

Kart- och mätverksamheten

Liksom inom bygglovsverksamheten är konjunkturen en osäkerhetsfaktor som kan påverka 
intäkterna negativt. Avdelningen har lyckats ligga i balans och levererar ett resultat enligt budget.

Under 2019 har det kontinuerliga arbetet med att digitalisera detaljplaner och översiktsplanen samt 
att skapa nya webbkartor och funktioner fortsatt. Ett nytt kart- och produktionssystem har införts 
och tagits i bruk.

Miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll

Miljöavdelningen genomförde en behovsutredning under 2018 för att identifiera vilken mängd 
tillsyn samt vilka resurser som behövs under perioden 2019-2021 för att klara lagstiftarens 
intentioner inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens område. Utredningen resulterade i en 
tillsynsplan vilken har att följts under 2019. Fokus under året har varit utveckling, effektivisering 
och digitalisering. Utveckling av avdelningens nya ärendehanteringssystem ger inspektörerna 
möjlighet att arbeta helt digitalt. För att kunna arbeta optimalt i systemet behöver en 
processkartläggning genomföras inom respektive ärendetyp som hanteras på avdelningen. 
Processkartläggningen är påbörjad och kommer att fortsätta under våren 2020.

Inom miljöavdelningen har kostnaderna för personal varit lägre än budget då medarbetare har valt 
att arbeta deltid under året. Intäkterna inom miljöskydd är högre än förväntat då fler ansökningar 
inkommit och hanterats inom enskilda avlopp än vad som var budgeterat. Inom hälsoskydd och 
livsmedel ligger intäkterna i enlighet med budget.

Bostadsanpassning

Verksamheten bostadsanpassning möjliggör att en person med funktionsnedsättning kan få bidrag 
till att anpassa sin permanenta bostad och därmed kunna leva ett självständigt liv i det egna 
boendet. Några exempel på åtgärder som ingår i bostadsanpassning är badrum som behöver byggas 
om, ombyggnation av kök samt installation av rullstolshissar. Det ska alltid finnas ett direkt 
samband mellan åtgärden och funktionsnedsättningen. Bidraget är lagstadgat och behovet av 
anpassningsåtgärderna ska vara långvarigt och bestående.
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Under 2019 har både antalet ärenden ökat samt att de ärenden som inkommit har varit mer 
kostsamma då de krävt större åtgärder. Kostnaden av utbetalda bidrag uppgick år 2019 till 2,2 
miljoner kronor jämfört med föregående år då kostnaden uppgick till 1,3 miljoner kronor, vilket 
medför en kostnadsökning med 41 procent.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 2019 Bokslut 2019 % Avvikelse mot 
budget

Totalt (mnkr) 0,5 0,0 0,0 % 0,5

Årligt anslag 0,5 0,0 0,0 % 0,5

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

 2019 Totalt, projekt

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos Klart 
år

Totalt (mnkr) 1,6 1,0 5,5 3,9 5,5

Digitalisering bygglovarkiv 0,5 0,5 2,5 2,5 2,5 2019

Digitalisering 
samhällsbyggnads-
processen

1,1 0,5 3,0 1,4 3,0 2020

Kommentar

Digitalisering bygglovsarkiv

Projektet har pågått under perioden 2015 till 2019. Arbetet består i att skanna gamla handlingar och 
göra dem digitala. Därefter läggs dessa som egna ärenden (arkivärenden) i befintligt 
ärendehanteringssystem.

Digital samhällsbyggnadsprocess

Projektet en digital samhällsbyggnadsprocess har en total budget på 6,0 miljoner för åren 2018-
2020, varav hälften återfinns inom kommunstyrelsen och hälften inom miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. För att Vallentuna kommun ska klara av åtaganden och ambitioner vad 
gäller en ökad tillväxt måste processer effektiviseras och utvecklas. Vallentuna har, som en av få 
kommuner i Sverige, tagit ett helhetsgrepp om digitalisering inom samhällsbyggnadsförvaltningens 
område. Målsättningen är att nå en helt digital samhällsbyggnadsprocess. Projektet en helt digital 
samhällsbyggnadsprocess startade 2017 och en handlingsplan togs fram för att nå målet, en digital 
samhällsbyggnadsprocess med starkt kundfokus år 2020. Under år 2018-2019 pågick en mer 
operativ fas, bland annat kring digitalisering av detaljplaner, översiktsplan, införande av e-tjänster, 
upphandling av ett projektverktyg och förberedelser för en digitaliseringsplan för dokument. 
Arbetet fortsätter under året med bland annat att implementera projektverktyg och genomföra 
planen för digitalisering av handlingar. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer också att utveckla 
metoder för medborgardialog bland annat med 3D-modellering för bättre visualisering av 
samhällsbyggnadsprojekt, för att möta förväntningar från kommuninvånare, företagare och 
medarbetare. Förvaltningen kommer vidare att införa och utveckla mobilt arbetssätt för ökad 
effektivitet. Införandet av fler e-tjänster kommer att fortsätta som till exempel en tjänst för 
webbokning.

Miljöavdelningen har i början av 2019 infört ett nytt ärendehanteringssystem. Detta möjliggör för 
miljöavdelningen att kunna bidra med ökad digitalisering och effektivisering, vilket är ett av 
nämndens fokusområden och helt i linje med Förenkla - helt enkelt projektet.
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Analys - Medarbetare

Personal

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Antal anställda 36 37 35

Varav tillsvidareanställda 34 34 32

Antal årsarbetare 35,7 37 34,8

Medelålder 46,5 45,4 45,1

Medellön (tkr) 39,1 38,1 37

Medianlön (tkr) 37,6 36,5 36,2

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

Samtliga medarbetare Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 65,0 67,9 61,3

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 9,1 10,0 12,6

Kvinnor 10,3 10,0 8,2

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 0,7 1,9 1,6

30 - 49 år 10,2 14,7 12,3

50 år och äldre 11,1 2,4 1,9

Samtliga 9,9 10,0 9,6

Personalomsättning

 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Tillsvidareanställda medarbetare 14,7 8,8 18,2

Jämställdhet och mångfald

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Anställda, andel män 31 30 32

Medarbetarenkät 2019

Område Kommunen totalt 
2019

Infrastruktur, 
skydd m.m 2019

Kommunen totalt 
2018

Infrastruktur, 
skydd m.m 2018

Motivation 81 78 80 78

Ledarskap 82 79 80 81

Styrning 80 75 79 76

HME 81 77 80 78
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Kompletterande text:

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och 
landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting 
erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive 
medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett 
jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang 
och verksamhetsresultat. 

Kommentar

Medarbetarna är den viktigaste resursen för att Vallentuna kommun ska utvecklas framgångsrikt 
och att den verksamhet som bedrivs ska hålla hög kvalitet. Likaså är medarbetarna den viktigaste 
faktorn för att vi ska arbeta mot visionen – ”med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där 
människor och idéer växer”. Mot denna bakgrund är medarbetarundersökningen avgörande. Ett 
metodmaterial finns framtaget som stöd till chefer för det systematiska arbetet med att ta fram 
handlingsplaner utifrån respektive enhets resultat. Handlingsplanerna dokumenteras och följs upp i 
kvalitetsledningssystemet. Medarbetarenkäten visar på ett hållbart medarbetarengagemang i bygg- 
och miljötillsynsnämndens verksamheter, men med viss nedgång sedan förra mätningen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram vad förvaltningen behöver fokusera på under 2020, 
utifrån medarbetarenkäten 2018 och vad som har arbetats fram i förvaltningens arbetsmiljögrupp 
(VAG) under 2019. Syftet är ett medarbetarfokus för att utveckla individen, synliggöra 
medarbetarna, möjliggöra för mer samarbete mellan förvaltningens avdelningar och stärka 
teamkänslan men också för att ta till vara på den kompetens som finns för att medarbetare ska 
kunna vidareutvecklas.

Under 2019-2020 pågår medarbetardialog om vision och värderingar vilket är en stor satsning på 
samtal om Vallentunas nya vision och värderingar. Nämndens medarbetare kommer tillsammans 
med kommunens ledningsgrupp arbeta i workshopform med att ta fram bidrag till utveckling av 
kommunens framtida värderingar.

Sjukfrånvaron har minskat något dock är den fortfarande hög, ett fåtal långtidssjukskrivna 
medarbetare på en liten förvaltning påverkar det procentuella utfallet. Det pågår ett systematiskt 
arbete på samhällsbyggnadsförvaltningen med långtidssjukskrivna medarbetare samt med 
medarbetare som har en upprepad korttidsfrånvaro. Varje chef följer upp korttidsfrånvaron var 
tredje månad för att i tidigt skede uppmärksamma medarbetarens sviktande hälsa eller upplevda 
arbetssituation. Syftet är att kunna sätta in åtgärder snabbt för att förändra situationen för 
medarbetaren och stävja en eventuell begynnande långtidssjukskrivning. Alla långtidssjukskrivna 
har en rehabiliteringsplan. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) pågår kontinuerligt i 
verksamheterna och medarbetare kan aktivt bidra till förbättringar. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetar intensivt med friskvårdsaktiviteter, bland annat integreras friskvård- och trivselaktiviteter i 
medarbetarnas kalendrar.

Personalomsättningen har ökat jämfört mot 2018, procentuellt är omsättningen ganska hög. Totalt 
rör det sig om sex stycken avgångar, varav en pensionsavgång och en utlåning till annan avdelning 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen arbetar med utveckling och förebyggande 
åtgärder som utgår från en strategisk kompetensförsörjningsplan vilken syftar till att attrahera, 
utveckla och behålla personal. En större volym, storlek och komplexitet i kommande 
arbetsuppgifter kräver ett omfattande utvecklingsarbete hur resurser och kompetenser används och 
fördelas. Inom samhällsbyggnadsprocessen måste samverkan säkerställas och arbetssätt utvecklas. 
Digitaliseringen är en viktig del för att nå effektiva processer och för att kunna möta förväntningar 
från kommuninvånare, företagare och medarbetare. Arbetsuppgifter från främst bygglov- och 
miljöavdelningen har överförts till kontaktcenter. Digitaliseringen och kontaktcenter kommer 
tillsammans möjliggöra utökad handläggningstid för handläggare och effektiviserade processer.
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