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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner tertialuppföljningen

Ärendebeskrivning
Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett mindre överskott på 
0,3 miljoner kronor. Överskottet redovisas inom kommunledningskontoret. Helårsprognosen 
för samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen är att 
verksamheterna kommer att bedrivas enligt budget.
 
Handlingar i ärendet kommer senare. 

 
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-05-13. Tertialuppfölning 1, Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

Tertialuppföljning januari-april 2020 
för kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner tertialuppföljningen

Ärendet i korthet
Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett mindre 
överskott på 0,3 miljoner kronor. Överskottet redovisas inom 
kommunledningskontoret. Helårsprognosen för samhällsbyggnadsförvaltningen och 
teknik- och fastighetsförvaltningen är att verksamheterna kommer att bedrivas enligt 
budget.

Bakgrund
Till följd av den pågående coronapandemin är rapporten för tertial 1 fokuserad på 
uppföljning av ekonomi och personal. Övriga nyckeltal samt måluppfyllelse följs upp i 
delårsrapporten efter åtta månader.

I rapporten finns en separat del som beskriver kostnader eller intäktsbortfall till följd 
av coronapandemin.

Handlingar
1. Tertialrapport januari-april 2020, kommunstyrelsen

Victor Kilén Annika Hellberg 
Kommundirektör Ekonomichef

______________________
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Tertialuppföljning januari-april, kort version 

Till följd av den pågående coronapandemin är rapporten för tertial 1 fokuserad på uppföljning av 
ekonomi och personal. Övriga nyckeltal samt måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten efter åtta 
månader. 

Rapporten beskriver i separat del kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapandemin. 

Ekonomi 

Sammanfattning 

Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett mindre överskott på 0,3 
miljoner kronor. Överskottet redovisas inom kommunledningskontoret. Helårsprognosen för sam-
hällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen är att verksamheterna kommer 
att bedrivas enligt budget. 

(Mnkr) 
Sparande 
i eget ka-

pital 

Budget 
2020 

Avvikelse 
prognos 

2020 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

Kommunstyrelsen- KLK 3,9 -105,9 0,3 6,7 8,6 

Räddningstjänst - -20,1 0,0 0,0 0,1 

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

Kommunstyrelsen- SBF exkl resultaten-
heter 

3,9 -63,8 0,0 1,1 4,3 

Resultatenhet inom fastighetsavdel-
ningen 

-0,7 7,0 0,0 0,2 0,5 

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

Totalt kommunstyrelsen exkl. avfallshan-
tering* 

7,1 -187,8 0,3 13,0 18,1 

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

Ekonomiska effekter till följd av coronapandemin 

Nedanstående tabell visar de ekonomiska effekterna som coronapandemin beräknas ge. 

Kostnader relaterade till coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos 

Kommunledningskon-
toret 

Personal, annonser, informationskampanjer -0,1 -0,2 

 Inköp av system  -0,1 

 Diverse kostnader  -0,2 

 Minskade schablonintäkter från Migrationsverket  -2,2 

Teknik- och fastighets-
förvaltningen 

Intäktsbortfall, parkeringshyror samt kontrollavgif-
ter 

 -0,1 

Teknik- och fastighets-
förvaltningen 

Ökade kostnader för förbrukningsmaterial inom 
städverksamhet 

-0,3 -1.0 

Totalt utfall och prognos för nämnden -0,4 -3,8 
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Kommentar 

Utfallet för kostnader relaterade till coronapandemin är 0,1 miljoner kronor inom kommunled-
ningskontoret. Kostnaderna består främst av personalkostnader bland annat i form av omdispone-
rad personal med anledning av behov av frivilligsamordning för civilsamhället utifrån riskgruppers 
behov. 

Årsprognosen för kostnader relaterad till coronapandemin är 0,5 miljoner kronor. I prognosen in-
går inköp av ett debatt- och voteringssystem samt videokonferenssystem som ska möjliggöra delta-
gande på distans för politiska möten. Prognosen är dock preliminär då mycket är osäkert kring vilka 
åtgärder som kan behövas under året samt vilka kostnader som kan uppstå till följd av corona- 
pandemin. 
 
Migrationsverket har i april månad beslutat att skjuta upp mottagandet av kvotflyktingar på grund 
av coronavirusets spridning i världen och i Sverige. Det innebär att alla inplanerade överföringar 
ställs in. Beslutet följs upp löpande av Migrationsverket och kommer att omprövas när expertmyn-
digheter bedömer att risken för spridning av viruset i världen minskat. Akuta ärenden med särskilda 
omständigheter kan efter kontroll av hälsotillstånd och efter överenskommelse med kommunen bli 
aktuella. Mottagandet av kvotflyktingar är planerat att återupptas den 15 augusti. Mottagandet av 
nyanlända kommer att fortgå men i och med att kommunens mottagande till största delen (cirka 83 
procent) består av kvotflyktingar bedöms mottagandet vara obefintligt under en period. Detta får till 
följd att schablonersättningen från Migrationsverket bedöms bli lägre än budgeterat. Prognostiserat 
underskott av schablonersättningar är 2,2 miljoner kronor. 

Parkeringsverksamheten kommer att drabbas av ett intäktsbortfall i och med coronapandemin. Lo-
kala parkeringstillstånd hyrs ut på månadsbasis och efterfrågan minskar i och med att färre perso-
ner och lokala företagare befinner sig fysiskt på plats i centrum och dess omnejd. Ytterligare en ef-
fekt av färre personer  i centrum eller personer som nyttjar Roslagsbanan för pendling märks på in-
fartsparkeringen, där det nu finns gott om plats för parkering. Färre bilar på infartsparkeringen får 
till följd att avgifter för exempelvis felparkering minskar. En uppskattad prognos för parkerings-
verksamheten uppgår till 0,1 miljoner kronor i minskade intäkter men kan komma att förändras 
över tid beroende på hur restriktioner relaterade till coronapandemin utvecklas. 

Utfallet för kostnader relaterade till coronapandemin är 0,3 miljoner kronor inom städverksam-
heter. De ökade kostnaderna förekommer mest inom förbrukningsmaterial exempelvis pappers-
handduk, kemisk produkter och skyddsmaterial. Städverksamheten prognostiserar en ökad kostnad 
på 1,0 miljon kronor på grund av pandemin. Dock finns det osäkerhet i prognosen utifrån hur effek-
ten av pandemin utvecklar sig under sommaren och hösten 2020. 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksamhet 
(mnkr) 

Budget 2020 

Bok-
fört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 
mot 
bud-
get 

Bud-
get 

2019 

Bok-
fört 
peri-
oden 

% 
Bok-
slut 

2019 

Kommunledningskontorets verksam-
heter exkl. KSOF 

       

TOTALT          

K -155,5 -46,4 30 % -152,4 3,1 -155,1 -45,8 30 % -151,3 

I 29,5 9,1 31 % 26,6 -2,8 27,7 10,2 37 % 30,6 

N -126,0 -37,3 30 % -125,8 0,3 -127,4 -35,6 28 % -120,7 

Varav corona  -0,1  -2,7      

Politisk verksamhet     

K -15,5 -4,7 30 % -15,4 0,1 -16,2 -5,0 31 % -16,0 

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,6 0,3 55 % 0,7 

N -15,5 -4,7 30 % -15,4 0,1 -15,6 -4,7 30 % -15,3 

Kommungemensam verksamhet  

K -18,5 -4,3 24 % -16,0 2,5 -16,6 -3,9 24 % -15,1 

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,2 0,0 15 % 0,2 

N -18,5 -4,3 24 % -16,0 2,5 -16,4 -3,9 24 % -14,9 

Kansli  

K -6,3 -1,8 29 % -6,3 0,0 -7,0 -2,1 31 % -6,4 

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

N -6,3 -1,8 29 % -6,3 0,0 -7,0 -2,1 31 % -6,4 

Stab  

K -7,5 -1,7 23 % -7,4 0,1 -9,1 -2,5 28 % -7,9 

I 1,4 0,5 33 % 1,4 0,0 1,8 0,6 31 % 1,7 

N -6,0 -1,2 20 % -5,9 0,1 -7,3 -2,0 28 % -6,2 

Kontaktcenter          

K -6,4 -1,9 29 % -6,4 0,0 -6,6 -2,2 33 % -6,6 

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

N -6,4 -1,8 28 % -6,4 0,0 -6,6 -2,2 33 % -6,6 

Ekonomiavdelningen  

K -17,8 -5,4 30 % -17,8 0,0 -18,8 -5,0 27 % -18,2 

I 0,4 0,1 25 % 0,4 0,0 0,4 0,2 39 % 0,2 

N -17,4 -5,2 30 % -17,4 0,0 -18,4 -4,9 27 % -18,1 
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HR-avdelningen        

K -14,9 -4,2 28 % -14,9 0,0 -14,6 -3,8 26 % -13,8 

I 0,7 0,2 23 % 0,7 0,0 0,7 0,2 32 % 0,6 

N -14,2 -4,1 29 % -14,2 0,0 -13,9 -3,6 26 % -13,2 

Kommunikation och marknad        

K -12,2 -3,6 29 % -11,8 0,4 -13,5 -3,4 25 % -12,7 

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,3 0,5 160 % 0,5 

N -12,2 -3,6 29 % -11,8 0,4 -13,2 -2,9 22 % -12,2 

Egen försörjning        

K -24,0 -8,1 34 % -24,0 0,0 -20,6 -7,6 37 % -23,6 

I 24,0 7,5 31 % 21,2 -2,8 20,6 7,5 36 % 24,1 

N 0,0 -0,6  -2,8 -2,8 0,0 -0,1  0,5 

IT-avdelningen        

K -12,2 -4,0 33 % -12,2 0,0 -12,4 -3,5 28 % -11,1 

I 2,9 0,8 29 % 2,9 0,0 3,0 0,9 30 % 2,7 

N -9,4 -3,2 34 % -9,4 0,0 -9,3 -2,6 28 % -8,4 

Räddningstjänst         

K -20,1 -6,7 33 % -20,1 0,0 -19,8 -6,6 33 % -19,8 

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

N -20,1 -6,7 33 % -20,1 0,0 -19,8 -6,6 33 % -19,8 

          

          

Verksamhet 
(mnkr) 

Budget 2020 

Bok-
fört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 
mot 
bud-
get 

Bud-
get 

2019 

Bok-
fört 
peri-
oden 

% 
Bok-
slut 

2019 

Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter 
(KSOF) 

       

K -5,0 0,0 0 % -5,0 0,0 -5,0 0,0 0 % 0,0 

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

N -5,0 0,0 0 % -5,0 0,0 -5,0 0,0 0 % 0,0 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

* varav corona = driftsbudgetens totala nettokostnader relaterade till coronapandemin 

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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Kommentar 

Helårsprognosen för kommunledningskontoret är ett överskott på 0,3 miljoner kronor. Prognosen 
innehåller ett underskott inom egen försörjning som täcks genom omfattande effektiviseringar som 
genomförts inom kommunledningskontoret inför 2020 och ytterligare återhållsamhet under 2020 
för att klara kommunens ekonomi. Därtill redovisar kommunledningskontoret även mindre över-
skott inom några verksamheter. 

Effektiviseringarna inom kommunledningskontoret inför 2020 har samlats inom kommunge-
mensam verksamhet. Utöver redan gjorda effektiviseringar råder en stor återhållsamhet under 
året. Därtill finns vissa budgeterade kostnader för kurser och konferenser som uteblir till följd av 
pandemin. Sammantaget ger detta ett bidrag med 2,5 miljoner kronor för att klara ekonomin. 

Politisk verksamhet visar ett mindre överskott om 0,1 miljoner kronor. Den gemensamma Över-
förmyndarnämnden i Norrort gjorde ett överskott 2019 på grund av ett lägre inflöde än först pro-
gnostiserat av ärenden som rör ensamkommande barn. Detta gjorde att Vallentuna kommun under 
2020 fått en kostnadsminskning samt att den aviserade kostnaden till den gemensamma Överför-
myndarnämnden 2020 är något lägre än budgeterat. Inom verksamheten kommunfullmäktige pro-
gnostiseras ett underskott om 0,1 miljoner kronor med anledning av inköp av ett debatt-och vote-
ringssystem samt videokonferenssystem. Detta för att möjliggöra deltagande på distans under dessa 
extraordinära omständigheter. Samtidigt har kommunfullmäktige haft något lägre arvodeskostna-
der än budgeterat på grund av minskat antal deltagande ledamöter på sammanträden. 

Inom verksamheten stab är prognosen ett mindre överskott till följd av lägre personalkostnader på 
grund av sjukfrånvaro och vård av barn. 

Kommunikation och marknadsavdelningen prognostiserar ett överskott på 0,4 miljoner kro-
nor. Kostnaderna har generellt sett minskat då delar av den planerade och reguljära verksamheten 
förändrats, som följd av coronapandemin. Framförallt har kostnaderna för externa event minskat. 
Ett arbete som planeras är att öka de marknadsföringsmässiga insatserna för att stärka hemester 
som koncept. Hemester är en semester som ägnas i eller i närheten av hemmet. 

Årsprognosen för egen försörjning är ett underskott om 2,8 miljoner kronor. Underskottet för-
klaras dels av lägre schablonersättningar om 2,2 miljoner kronor, dels av uteblivna hyresintäkter. 
Schablonersättningarna minskar till följd av att Migrationsverket beslut att stoppa mottagandet av 
kvotflyktingar under perioden mars till mitten av augusti. Att mottagandet är pausat innebär även 
uteblivna hyresintäkter. Dessa kan till viss del återsökas i form av tomhyra genom ansökan till Mi-
grationsverket. Kommunen får då ersättning för tomperioden när någon anvisas till bostaden. Uti-
från försiktighetsprincipen har delar av summan bokats upp, då Migrationsverket kan besluta att 
inte ersätta fullt ut. Beroende av vilka familjekonstellationer som anvisas är det inte heller säkert att 
det är möjligt att återfå beloppen. I vissa fall hyrs även bostäder ut till socialförvaltningen. Då kan 
även en mellanperiod uppstå, vilket heller inte kan återsökas. 

På grund av pandemin har Riksdagen beslutat om tillfälliga regler som innebär att kommunen får 
ersättningen från Försäkringskassan för sjuklönekostnaden. Ersättning kommer att ske för måna-
derna april och maj samt att Regeringen har föreslagit att det utökas till att omfatta även juni och 
juli. För kommunledningskontoret kommer detta inte påverka resultatet i någon större omfattning 
då sjuklönekostnaderna är låga. 
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Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Mnkr 
Budget 

2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

Samhällsbyggnadsförvaltningen samt 
Teknik- och fastighetsförvaltningens 
verksamheter exklusive resultatenhet 
fastighet 

      

Totalt       

K -99,7 -28,0 28 % -99,7 0,0 -93,1 -34,1 37 % -93,5 

I 35,9 11,0 31 % 35,9 0,0 35,3 12,3 35 % 36,8 

N -63,8 -16,9 27 % -63,8 0,0 -57,8 -21,7 38 % -56,7 

Varav 
corona 

 0,0  -0,1      

Fysisk planering        

K -4,5 -1,3 30 % -4,5 0,0 -4,2 -0,8 19 % -4,0 

I 0,3 0,0 0 % 0,3 0,0 0,3 0,0 8 % 0,1 

N -4,2 -1,3 32 % -4,2 0,0 -3,9 -0,8 20 % -3,9 

Markreserven     

K -3,0 -0,6 20 % -3,0 0,0 -5,5 -1,5 28 % -5,0 

I 3,7 0,0 1 % 3,7 0,0 3,7 1,1 29 % 3,8 

N 0,7 -0,6 -81 % 0,7 0,0 -1,8 -0,5 26 % -1,2 

Parkeringsverksamheten     

K -1,3 -0,4 33 % -1,3 0,0 -1,4 -0,5 36 % -1,5 

I 1,0 0,2 17 % 1,0 0,0 1,1 0,2 16 % 1,1 

N -0,3 -0,3 88 % -0,3 0,0 -0,4 -0,3 95 % -0,4 

Väghållning     

K -35,5 -12,0 34 % -35,5 0,0 -32,6 -16,4 51 % -35,7 

I 3,2 1,1 35 % 3,2 0,0 3,0 1,0 32 % 3,5 

N -32,3 -10,9 34 % -32,3 0,0 -29,5 -15,5 52 % -32,2 

Parkverksamheten     

K -12,9 -2,7 21 % -12,9 0,0 -12,1 -4,0 33 % -12,0 

I 0,2 0,1 41 % 0,2 0,0 0,2 0,0 0 % 0,0 

N -12,7 -2,7 21 % -12,7 0,0 -11,9 -4,0 33 % -12,0 

Natur- och vattenvård     

K -3,5 -0,8 23 % -3,5 0,0 -3,6 -0,7 20 % -2,5 

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,4 0,0 0 % 0,5 

N -3,5 -0,8 23 % -3,5 0,0 -3,2 -0,7 22 % -2,0 

  



Kommunstyrelsen, Tertialrapport januari-april 9(19) 

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

    

K -16,8 -4,4 26 % -16,8 0,0 -13,9 -3,9 28 % -14,2 

I 8,0 2,6 33 % 8,0 0,0 7,2 2,4 33 % 6,9 

N -8,8 -1,7 20 % -8,8 0,0 -6,7 -1,5 23 % -7,3 

Arrenden och skogsavverk-
ning 

       

K -0,7 -0,1 14 % -0,7 0,0 -0,6 -0,1 12 % -0,2 

I 1,8 0,7 40 % 1,8 0,0 1,8 0,6 35 % 2,0 

N 1,1 0,6 56 % 1,1 0,0 1,2 0,6 48 % 1,8 

Flyktingmotta-
gande 

        

K -2,0 -0,4 21 % -2,0 0,0 -1,5 -0,8 49 % -1,9 

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

N -2,0 -0,4 21 % -2,0 0,0 -1,5 -0,8 49 % -1,9 

Bostäder (brf)     

K -18,7 -5,4 29 % -18,7 0,0 -17,0 -5,5 32 % -16,8 

I 17,7 6,2 35 % 17,7 0,0 17,7 6,4 36 % 18,8 

N -1,0 0,9 -86 % -1,0 0,0 0,7 0,9 135 % 2,0 

Exploatering övrigt     

K -0,8 0,1 -17 % -0,8 0,0 -0,6 0,3 -45 % 0,5 

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

N -0,8 0,1 -17 % -0,8 0,0 -0,6 0,3 -45 % 0,5 

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

Kommentar 

Helårsprognosen för samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen exklu-
sive resultatenheter är att verksamheterna kommer att bedrivas enligt budget. 

Inom park och natur kvarstår en del stormskador från föregående års storm Alfrida som behöver 
åtgärdas. Det är främst granskog som ska röjas och forslas bort. Granskog måste röjas för att för-
hindra spridning av granbarkborren vilket är lagstadgat. Den milda vintern och minskade kostnader 
för främst vinterväghållning bidrar till att täcka kostnaderna för åtgärderna relaterade till stormen. 

Några av förvaltningarnas verksamheter är påverkade av coronapandemin. För att hjälpa företa-
garna har kommunen skjutit upp avgifter för till exempel upplåtande av torgytor. Intäkterna för 
parkeringshyror samt kontrollavgifter minskar då färre bilar trafikerar och parkerar i kommunen. 

Det finns även tendenser till ökade kostnader hänförligt till pandemin i form av bilbränder, vandali-
sering, klotter och sanering. Skadegörelse är just nu inte i någon större omfattning än tidigare. Det 
finns en risk att skadegörelserna ökar när fler ungdomar kommer att stanna i Vallentuna under 
sommaren. Förvaltningarna samordnar med Tryggare Vallentuna aktiviteter och åtgärder inför 
sommarmånaderna. Bland annat ses samlingsplatser för ungdomar över och ska läggas in i en karta, 
så även otrygga platser, för att identifiera var ungdomarna rör sig och eventuella åtgärder som be-
höver vidtas. 

Det är svårt att prognosticera den totala effekten av corona, det beror till stor del på hur länge pan-
demin fortgår. Minskade intäkter och ökade kostnader till följd av pandemin följs noga upp och be-
räknas bli täckt av en övrig kostnadsmedvetenhet. 



Kommunstyrelsen, Tertialrapport januari-april 10(19) 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Mnkr 
Budget 

2020 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2020 

Avvi-
kelse 
mot 
bud-
get 

Budget 
2019 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2019 

Resultatenhet inom fastighet        

To-
talt 

         

K -254,6 -86,8 34 % -254,6 0,0 -236,8 -80,3 34 % -239,3 

I 261,6 87,0 33 % 261,6 0,0 247,1 79,7 32 % 249,7 

N 7,0 0,2 3 % 7,0 0,0 10,3 -0,6 6 % 10,5 

Vara
v co-
rona 

 -0,3  -1,0      

TuFa- administrativa kostna-
der, löner m.m 

   
    

K -16,7 4,8 28 % -16,7 0,0 -14,7 -4,4 30 % -14,0 

I 0,7 0,4 57 % 0,7 0,0 0,7 0,4 60 % 1,1 

N -16,0 -4,4 27 % -16,0 0,0 -14,1 -4,0 29 % -12,8 

Faste
x 

         

K -3,5 -1,6 46 % -3,5 0,0     

I 3,5 0,5 16 % 3,5 0,0     

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

Fastighetsservice, personalkostnader m.m.     

K -8,0 -2,4 30 % -8,0 0,0 -8,0 -2,7 34 % -7,5 

I 3,8 1,0 26 % 3,8 0,0 3,6 1,5 42 % 4,3 

N -4,2 -1,4 33 % -4,2 0,0 -4,5 -1,2 28 % -3,3 

Egna- och hyrda fastigheter     

K -200,7 -70,1 35 % -200,7 0,0 -192,1 -65,9 34 % -193,8 

I 227,1 76,3 34 % 227,1 0,0 220,4 69,6 32 % 217,9 

N 26,4 6,2 24 % 26,4 0,0 28,3 3,7 13 % 24,1 

Ägda bostadsfastigheter      

K -2,3 -0,7 29 % -2,3 0,0 -2,3 -0,6 25 % -2,0 

I 3,1 1,0 32 % 3,1 0,0 2,8 0,9 33 % 3,0 

N 0,9 0,3 39 % 0,9 0,0 0,5 0,3 66 % 1,0 

Städservice inklusive konferensservice     

K -23,4 -7,3 31 % -22,8 -0,6 -19,7 -6,7 34 % -22,0 

I 23,4 7,8 33 % 22,8 0,6 19,7 7,3 37 % 23,5 

N 0,0 0,5  0,0 0,0 0,0 0,6  1,5 

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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Kommentar 

Den samlade helårsprognosen för resultatenheten inom fastighet är att verksamheterna kommer att 
bedrivas enligt budget. 

Resultatenheten har ett budgeterat resultat om 7,0 miljoner kronor. Resultatet är delvis hänförligt 
till införandet av komponentavskrivning år 2017 som även under året förväntas ge ett resultatöver-
skott samt ett besparingskrav inom verksamheten. Det finns utmaningar att uppnå resultatet för 
fastighetsavdelningen. 

I och med färdigställandet av Hagaskolan, som togs i bruk augusti 2019, så tillkommer kostnader 
för avetablering av Ormstaskolans paviljonger. Kostnaderna för avetableringen beräknas uppgå till 
cirka 2,5 miljoner kronor under 2020 vilken inte har inräknats i budget. Kostnaderna beräknas att 
täckas av minskade energi- och vinterhållnings kostnader tack vare den milda vintern och lägre el-
priser. 

Från och med första april har samhällsbyggnadsförvaltningen delats till två förvaltningar, samhälls-
byggnadsförvaltning och teknik- och fastighetsförvaltning. Fastighetsverksamheten tillhör teknik- 
och fastighetsförvaltningen. En del i omorganisationen är en effektivisering i chefsledet inom fastig-
het, effekten av detta kommer inte året tillgodo utan kan först ses under år 2021. De inledningsvis 
ökade personalkostnaderna beräknas täckas av vakanta tjänster, allmän kostnadsmedvetenhet och 
prioriterat arbete med effektiviseringsåtgärder. 

Driftredovisning 

Mnkr 
Budget 

2020 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2020 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

Resultatenhet Avfallshantering       

K -29,4 -9,2 31 % -29,4 0,0 -28,9 9,0 31 % -26,6 

I 29,4 10,0 34% 29,4 0,0 28,9 9,6 33 % 26,8 

N 0,0 0,8   0,0 0,0 0,6  0,2 

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

Kommentar 

Helårsprognosen är att verksamheten kommer att bedrivas enligt budget. 

Avfallsverksamheten ser en möjlig kostnadsökning framöver på grund av högre behandlingspriser 
och en ny statlig skatt på förbränning av avfall. Det tillkommer ökade kostnader för inköp av nya 
matavfallskärl, ökade kostnader för inköp av papperspåsar för matavfall samt ökade kostnader hän-
förligt till 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 påverkar avfallsverksamheten som har ansvar för att säkerställa att 
infrastruktur och systemlösningar för avfall är hållbara. Upphandling av flera nya avfallsentreprena-
der har startats under 2019 och beräknas vara klara under hösten 2020. Framtagande av en ny av-
fallsplan 2021-2032 i samarbete med SÖRAB påbörjades 2019 och ska slutföras efter sommaren 
2020. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt 
Budget 

2020 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2020 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (mnkr) 72,2 6,3 9 % 70,2 2,0 

Beläggning vägar 4,8 0,8 17 % 4,8 0,0 

Cykelvägnät 3,8 0,1 2 % 3,8 0,0 

Energisparåtgärder verksam-
hetsfastigheter 

3,0 -0,2 -6 % 3,0 0,0 

Inventarier KLK 3,0 0,4 13 % 1,5 1,5 

Inventarier SBF 1,0 0,2 20 % 0,5 0,5 

IT-utrustning 3,0 0,0 0 % 3,0 0,0 

Kommunstyrelsen oförutsett 
(KSOF) 

2,0 0,0 0 % 2,0 0,0 

Planerat underhåll verksamhets-
fastigheter 

35,6 4,2 12 % 35,6 0,0 

Trafikinvesteringar 6,0 0,1 2 % 6,0 0,0 

Trafiksäkerhetsåtgärder 5,6 0,7 12 % 5,6 0,0 

Upprustning vägar, gångbanor 4,4 0,0 0 % 4,4 0,0 

Kommentar 

Beläggning vägar  

Den upphandlade beläggningsentreprenaden, som genomfördes under 2019, har överklagats till 
Kammarrätten och sedan vidare till Högsta förvaltningsdomstolen som meddelat dom i maj. Domen 
har givit Vallentuna kommun rätt i upphandlingsförfarandet. I och med denna process har inte 
några planerade asfalteringsarbeten kunnat påbörjas under året. Det har genomförts en del akut be-
läggning då delar av Banvägen har asfalteras i samband med ombyggnad av fjärde etappen av torget 
och i samband med detta lades också ny cementförstärkt asfalt i bussfickorna. Även övergångsstäl-
lena på norra delen av Banvägen kommer att renoveras då de är byggda med en sten som inte tål 
den trafik som kör där idag. I beläggningsplanen som färdigställdes under hösten 2019 ingår bland 
annat en del av Teknikvägen och Ekebyvägen. I och med den positiva domen i Högsta förvaltnings-
domstolen blir nu arbete på Teknikvägen högsta prioritet i ett första skede för åtgärder. På Lind-
holmsvägen har en breddning av vägen i en trafikfarlig kurva beställts. Asfalten i innerkurvan har 
under åren ”ätits upp” varför trafiken tvingas längre ut mot vägens mitt. Detta arbete kommer att 
påbörjas i början på maj. 

Cykelvägnät  

Det finns planer på att anlägga ytterligare en ny cykelparkering i Kragstalund och förslaget kommer 
att utredas närmare. Planering av inköp av cykelräknare/-barometer pågår. 

Inventarier KLK  

Det årliga investeringsanslaget på 3,0 miljoner kronor har ett utfall på 0,4 miljoner kronor. Investe-
ringar som har gjorts under perioden avser telefoni och är till största del så kallade basstationer och 
extra antenner för att tillgodose att det finns god täckning där radioskugga förekommer. Installat-
ioner har gjorts på Vallentuna IP, Korallen och lokalen på Fabriksvägen. 

IT-utrustning  

Helårsprognosen för årets investeringsbudget på 3,0 miljoner kronor är att den kommer att nyttjas i 
sin helhet, bland annat till att säkerställa en fungerande nätverksinfrastruktur till verksamheterna i 
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kommunen. Arbetet som påbörjades förra året med att byta ut föråldrade enheter i nätverksinfra-
strukturen fortsätter. Enheter som byts ut är äldre switchar och accesspunkter som inte längre kla-
rar av de moderna säkerhetskraven. I rådande situation med coronapandemin har IT–avdelningen 
även tvingats att uppgradera hårdvaran för att möta kraven på videoströmmat material såsom 
skype, teams och zoom. Förekomsten av distansmöten med multipla videoströmmar är här för att 
stanna inom alla verksamheter. 

Planerat underhåll verksamhetsfastigheter  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har kartlagt det stora underhållsbehovet som föreligger i kom-
munens fastigheter. Investeringsplanen sträcker sig över en tioårsperiod och investeringsanslaget 
uppgår till cirka 300 miljoner kronor. 

 Förskolan Kusin Vitamin: Det pågår dräneringsarbeten i utemiljön som har återställts med 
nya markmaterial, belysning och lekutrustning. 

 Förskolan Kragstalund: Utbyte av ventilationsaggregat och styrutrustning samt åtgärder av 
värmesystem fortgår. 

 Gymnasiet: Toalettrenoveringar, byte av fönster samt byte av belysning och undertak i 
några klassrum och traversen pågår. 

 Kårstaskolan och Karbyskolan: En förstudie angående åtgärder för storkök genomförs. 

 Bällstabergsskolan: Renovering av kylar och konvertering av köldmedia pågår liksom fort-
satt arbete med byte av fläktdelar. Utvändigt ska dräneringsarbete startas. 

 Hjälmstaskolan: Köksrenoveringsprojektet har utökats med upprustning av kylrum och 
konvertering av köldmedia 

 Bällsta korttidshem: Renovering av ett avdelningskök har färdigställts. 

 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA): Arbetet fortlöper där bland annat en omfattande 
inventering och systembeskrivning av brandskyddet på Väsbygården nu är i sitt slutskede. 
Under årets andra tertial kommer en inventering av Korallen att påbörjas. 

 Digitalisera mera Säkerhet: Överordnade system finns nu på 50 procent av kommunens 
brandlarmsanläggningar, vilket medför bättre kvalitet och kontroll, vilket i sin tur resulterar 
i färre onödiga utryckningar för räddningstjänsten. Kommunen bidrar därmed till att inte 
binda upp brandförsvaret med onödiga larm samtidigt som kommunen minskar kostna-
derna för utryckningar. 

Trafikinvesteringar  

Spårviddshinder (vanligen hinder på en bussgata för att förhindra biltrafik) i kommunen ska rustas 
upp. Bussvändslingan i Gustavslund kommer att färdigställas med växtlighet. Även en del åtgärder 
för att förbättra framkomligheten i korsningar på Lindholmsvägen ska genomföras. 

Trafiksäkerhetsåtgärder  

Åtgärdsvalstudien av Lindholmsvägen har mynnat ut i en rapport med åtgärdsförslag på trafiksä-
kerhetshöjande åtgärder. Projektering och planering av dessa pågår. Hastighetsändringar i bostads-
områden pågår där alla bostadsområden ska begränsas till 30 km/h istället för nuvarande 40 km/h. 
Hastighetsdämpande åtgärder är planerade på flera platser i kommunen. En höj- och sänkbar pol-
lare ska monteras i centrum utanför Kulturhuset för att förhindra att biltrafik tar sig in på torget 
olovligt. 

Upprustning vägar och gångbanor  

Två gång- och cykelvägar har identifierats som behöver åtgärdas under året. Viss dagvattenproble-
matik kommer att avhjälpas som rör stående vatten samt inrinnande dagvatten på fastighetstomter. 
Ny belysning till Åbyholmsvägen har beställts då de gamla trästolparna som sitter där idag är röt-
skadade och behöver bytas ut. Rötskadebesiktning av belysningsstolparna i Kårsta har beställts och 
resultatet inväntas. Klagomål på bullernivåer från Stockholmsvägen har inkommit varför det even-
tuellt kommer att bli aktuellt med byggnation av bullerplank på del av sträckan. 
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Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

Projekt 2020 Totalt, projekt 
Klar

t 

 Budget Utfall Prognos Budget Utfall Prognos år 

Totalt (mnkr) 94,7 11,4 51,6 623,8 62,4 623,3  

Centrumutveckling 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 
202

0 

Cykelbana runt Vallentunasjön, 
förstudie 

0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 
202

1 

Digitalisering KLK 2,0 0,0 1,0 6,0 0,0 6,0 
202

2 

Digitaliserad samhällsbyggnads-
process 

1,9 0,0 1,0 4,0 1,1 4,0 
202

2 

Fettavskiljare kök 1,7 0,0 1,7 7,5 1,4 7,5 
202

3 

GC-väg Bällstabergsvägen 4,9 0,0 0,0 10,0 1,6 10,0 
202

2 

GC-väg Kragstalund 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 
202

0 

GC-väg Kårsta-Ekskogen 12,6 0,0 0,0 13,0 0,4 13,0  

GC-väg Lindholmen 2,5 0,0 0,3 3,7 1,2 3,7 
202

1 

GC-väg Vallentuna-
Karby/Brottby 

6,1 0,0 0,2 40,0 0,4 34,8 
202

4 

GC-väg Brottby 0,0 0,4 5,2 0,0 0,4 5,2 
202

0 

Infartsparkering Bällstaberg 5,0 0,8 5,0 5,0 0,8 5,0 
202

0 

Ishallar 7,4 1,5 7,4 27,3 21,4 27,3 
202

0 

Kommunhus 3,6 0,0 0,0 400,0 1,4 400,0 
202

9 

Källsortering 3,0 0,0 0,5 7,5 0,0 7,5 
202

3 

Lekplats centrala Vallentuna 1,3 0,1 1,3 10,3 10,3 10,3 
202

0 

Lekplatser, upprustning enligt 
lekplatsplan 

8,4 1,6 8,4 38,0 4,2 38,0 
202

6 

Lindholmsvägen  0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 6,0 
202

1 

Lindholmsv, cirkulationsplats 
Lingsbergsv  

8,5 0,3 8,5 0,0 0,8 9,0 
202

0 

Mobil reservkraft 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 
202

0 

Tillgänglighet avfallshämtning 1,0 0,0 0,5 1,5 0,5 1,0 
202

1 
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Projekt 2020 Totalt, projekt 
Klar

t 

Upprustning torgytor, etapp 4 & 
5 

4,1 0,3 -3,4 14,1 10,1 14,1 
202

2 

Våtmarkspark  15,4 6,4 9,0 15,5 6,5 15,5 
202

2 

Kommentar 

Digital samhällsbyggnadsprocess SBF  

Projektet En digital samhällsbyggnadsprocess har en budget på 8,5 miljoner totalt för åren 2018-
2022, varav 4,0 miljoner kronor återfinns inom kommunstyrelsen och resten inom bygg- och miljö-
tillsynsnämnden. Målsättningen är att nå en helt digital samhällsbyggnadsprocess med starkt kund-
fokus. Projektet startade 2017 med att en handlingsplan togs fram och under 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. Arbe-
tet fortsatte under 2019 med bland annat att implementera projektverktyget och påbörja planen för 
digitalisering av handlingar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har också utvecklat metoder för med-
borgardialog, bland annat med 3D-modellering för bättre visualisering av samhällsbyggnadsprojekt, 
för att möta förväntningar från kommuninvånare, företagare och medarbetare. Under 2020 kom-
mer fokus att vara att optimera processer. Bland annat ska planprocessen optimeras och en översyn 
av projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt pågår för att skapa mer effektivitet i projekten. Vi-
dare kommer alla markytor att digitaliseras för en bättre kravställan i upphandlingar och för att för-
enkla och effektivisera uppföljning av avtal. Utvecklingen av 3D-visualisering fortsätter inom flera 
projektområden främst för strategiskt viktiga projekt, där bland annat fokus är att utveckla medbor-
gardialogen för att bli mer kommunikativ och demokratisk för kommunens invånare. 

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 upphand-
ling för entreprenaden påbörjades men avbröts då stora brister i projekteringen upptäcktes. Ef-
tersom entreprenaden därmed inte kunde genomföras under 2019 blir det problem både gällande 
medfinansieringen och ersättningstrafiken under 2020-2021. Förutsättningar för att få medfinan-
siering var att det skulle vara besiktningsklart innan årets slut. Då ersättningstrafiken kommer att 
gå på Bällstabergsvägen under tiden Roslagsbanan är avstängd, kommer detta medföra problem 
med framkomligheten för bussarna om byggnation av gång- och cykelväg genomförs samtidigt. Tra-
fikverket anser att det är olämpligt att starta ett sådant projekt under denna tidsperiod. 

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 genom-
fördes en ny undersökning för att utreda om det går att anlägga gång- och cykelvägen på andra si-
dan Lindholmsvägen för att undvika att gräva upp fornlämningar. Detaljprojekteringen omfattade 
mer noggranna undersökningar såsom geoteknik med mera. Även VA-anläggning inklusive tryck-
ning av ledningar under Lindholmsvägen har inkluderats. Projekteringen av gång- och cykelvägen 
blev klar våren 2017. Vissa omarbetningar pågår för att möjliggöra avtal med berörda fastighetsä-
gare och justeringar efter Trafikverkets önskemål. Gång- och cykelvägen ingår i detaljplanen 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 Vallentuna-Karby/Brottby  

I kommunplanens investeringsplan finns 40 miljoner kronor reserverade för en gång- och cykelväg 
mellan centrala Vallentuna och Karby/Brottby. I november 2018 fastställde kommunfullmäktige 
investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor för en förstudie med en enklare förprojektering för en 
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gång- och cykelväg som ska binda ihop Vallentuna med Karby och Brottby. Förstudien med en en-
klare förprojektering har tagits fram under 2019 och visar att den bäst lämpade sträckningen är 
längs väg 268 (Angarnsvägen). Kommunen har haft dialog med Trafikverket som är väghållare för 
väg 268. För att kunna bygga en cykelväg som har funktionellt samband med vägen och är inom 
vägområdet behöver en vägplan tas fram och cykelvägen behöver byggas av Trafikverket. Detta in-
nebär att genomförande av projektet skulle kosta 80-120 miljoner kronor exklusive kostnader för 
natur- och kulturrisker. Samtidigt innebär detta också att kommunen inte har möjlighet att söka 
statlig medfinansiering för projektet. 

Enligt ett politiskt inriktningsbeslut utreder projektgruppen en ny alternativ sträckning för gång- 
och cykelvägen som är längre bort från statlig väg (utanför vägområdet). Då det finns mycket åker- 
och ängsmark och natur- och kulturriksintressen längs sträckan samt markåtkomstfrågor som 
måste utredas, råder osäkerhet om när projektet kan genomföras. 

Gång- och cykelväg Brottby, deletapp av Vallentuna-Karby/Brottby 

Som en deletapp inom föregående projekt planeras en gång- och cykelväg att anläggas längs Gamla 
Norrtäljevägen mellan Sundbyvägen och Åkersbergavägen i Brottby. Projektet kallas ”Gång- och cy-
kelväg Brottby” och under våren har en hemställan om 5,2 miljoner kronor lagts fram. Förslaget är 
skickat för beslut till kommunfullmäktige som sammanträder den 8 juni. Om fullmäktige fattar be-
slut om genomförande kan gång- och cykelvägen anläggas under året. 

Ishallar  

En extraordinär underhållsplan togs fram år 2014 för ishallarna på Vallentuna IP. Syftet är att åt-
gärda 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 komplettera-
des med värmeåtervinningssystem samt att ett nytt ventilationsaggregat till entresolplanet installe-
rades. 

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 under-
hållsplanen 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. Etapp 2 pågår innehållande bland annat åtgärder av fasader, portar och fönster. 

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 poli-
tiska styrgruppen. Investeringsplanen för de närmsta åren innehåller inte byggnation av nytt kom-
munhus. 

Lekplats centrala Vallentuna  

I lekplatsplanen fastställdes att det behövs en lekplats i centrala Vallentuna. Efter förstudie, projek-
tering och upphandling påbörjade entreprenören byggandet av lekplatsen under våren 2019 och den 
8 november invigdes Lasseparken, som den döptes till efter en medborgardialog om namnförslag. 
De arbeten som kvarstår på lekplatsen under 2020 är plantering av pilkojor och piltunnel. Arbetena 
med växterna kommer att vara färdiga i maj månad. 

Lekplatser, upprustning enligt lekplatsplan  

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar enligt lekplatsplanen som antogs 2017. Under år 2020 
kommer tre lekplatser att upprustas. 

 Snapptunavägens lekplats: En större upprustning pågår. Innan projektering av lekplatsen 
hade förvaltningen en medborgardialog där kommuninvånare kunde komma med önskemål 
på hur lekplatsen kunde utvecklas. Önskemålen togs med i projekteringen. Utförandeentre-
prenaden påbörjades i höstas och lekplatsen kommer att vara färdigupprustad i maj. 

 Lekplatsen på Bergvägen 20 C: En större upprustning kommer att genomföras under året. I 
januari genomfördes en medborgardialog inför upprustningen där invånare fick komma 
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med förslag på hur lekplatsen skulle kunna utvecklas. Önskemålen fanns med i upphand-
lingsdokumentet vid upphandling av totalentreprenaden för lekplatsen. Lekplatsen plane-
ras att vara färdig i höst. 

 Odlingsvägens lekplats: En mindre upprustning kommer att ske under sommaren. 

Lindholmsvägen, deletapp cirkulationsplats Lingsbergsvägen  

I kommunplanens investeringsplan finns 15 miljoner kronor reserverade för åtgärder på Lindholms-
vägen. Under 2020 planeras en ny cirkulationsplats anläggas i korsningen Lindholmsvägen – Lings-
bergsvägen för att öka framkomligheten. Deletappen beräknas kosta 9 miljoner kronor och ett 
ärende om hemställan är under beredning Även trafiksäkerhetsåtgärder kommer att genomföras för 
en säkrare passage för oskyddade trafikanter över Lingsbergsvägen intill cirkulationsplatsen. Gång- 
och cykelbanan som byggdes intill Lingsbergsvägen i och med trafikåtgärderna vid Hagaskolan 
kommer att förlängas och kopplas ihop med befintligt gång- och cykelvägnät väster om Lindholms-
vägen. Busshållplatsen på Lindholmsvägen kommer även att tillgänglighetsanpassas och bli mer lät-
tillgänglig från gångbanan. Även tunneln under Lindholmsvägen kommer att rustas upp och få 
trygghetsåtgärder i form av färg och belysning. Träd och växtlighet kommer att planteras intill cir-
kulationsplatsen och utanför tunneln för att öka trivseln. Dessa kommer att belysas med spotlights 
för att öka tryggheten. 

Tillgänglighet avfallshämtning  

Projektets syfte är att sophämtningen i kommunen ska ske säkert för invånare och hämtningsperso-
nal. Entreprenören Ragn-Sells Kommunpartner har gjort en inventering och identifierat cirka 140 
platser med ökad risk för olyckor. En konsult specialiserad på säkerhet i samband med sophämtning 
har arbetat med olika utredningar under året. Mer än hälften av aktuella hämtningsplatser har be-
sökts och en del förbättringar har genomförts men projektet försenas kraftigt några månader på 
grund av coronakrisen. Projektet beräknas vara slutfört sommaren 2021. 

Torgytor etapp 4 och etapp 5  

Tidigare etapper, 1-3, är slutförda och etapp 5 ska genomföras i samband med utbyggnaden av Tär-
ningen, en privatägd byggrätt vid Tuna torg. Etapp 4 slutbesiktigades den 23 april 2020. Etapp 4 
finansieras till viss del av FastPartner genom exploateringsavtal. Det innebär att projektet kommer 
att få mer inkomster än utgifter under 2020. Statsbidrag har erhållits för vissa åtgärder som härrör 
till stationsområdet. Resterande investeringsmedel avser etapp 5. 

Våtmarkspark  

Planeringsbesked för dagvattenhantering i centrala Vallentuna ligger för prövning hos Regeringen. 
Projektet har varit pausat och förväntas starta med förnyad projektering under 2020 för utbyggnad 
under 2020-2021. Troligtvis kommer en del arbete att behöva ske under vintern 2021-2022. Pro-
jektet finansieras delvis av exploateringsprojekt. Hemställan om investeringsmedel har skett och 
vissa kostnader som redan har redovisats på exploateringsprojekt men som hör till investeringspro-
jektet har bokats om. Bidrag har söks för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) med syfte att möjliggöra 
ytterligare rening. 
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Medarbetare 

Nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald baseras på samtliga medar-
betare med månadslön oavsett anställningsform. 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Antal anställda 223 214 236 

Varav tillsvidareanställda 191 193 212 

Antal årsarbetare 216,3 206,5 232 

Medelålder 44,4 45,7 45,9 

Medellön (tkr) 39,6 39,4 37,0 

Medianlön (tkr) 36,5 36,9 35 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 43,4 % 47,3 % 40,6 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 4,7 % 3,3 % 3,9 % 

Kvinnor 6,5 % 5,7 % 5,0 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 5,1 % 7,3 % 2,1 % 

30 - 49 år 3,9 % 3,0 % 3,2 % 

50 år och äldre 8,5 % 6,2 % 7,0 % 

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

Personalomsättning 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Tillsvidareanställda medarbetare 5,7 % 17,2 % 12,2 % 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Anställda, andel män 43 % 41 % 43 % 

Analys - Medarbetare 

Antal anställda och årsarbetare har ökat i jämförelse med föregående period. Ökningen beror på ett 
flertal extratjänster inom BEA-avtalet. Antal tillsvidareanställda ligger kvar på ungefär samma nivå 
som tidigare. 

Den totala sjukfrånvaron har ökat något i förhållande till samma period föregående år. Sjukfrånva-
ron har ökat bland både män och kvinnor och i synnerhet i den äldre åldersgruppen 50 år och äldre. 
Bland yngre medarbetare 29 och yngre har sjukfrånvaron minskat under perioden. Sjukfrånvaro var 
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som störst under mars månad i samband med utbrottet av coronaviruset. Under april har andelen 
sjukfrånvaro planat ut och under januari och februari var andelen lägre än samma period föregå-
ende år. 

Vallentuna kommun och kommunstyrelsens förvaltningar har följt Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer under coronapandemin om att medarbetare med förkylningssymptom ska stanna 
hemma, och därtill två dagar extra efter att symptom försvunnit. Dialog har förts mellan medarbe-
tare och chefer kring möjligheter till distansarbete. För att minska smittspridning och skydda de 
medarbetare som behöver vara på plats, har de medarbetare som kan utan inverkan på den sam-
hällsviktiga verksamheten rekommenderats till distansarbete. 

Sjukfrånvaron har påverkat och ansträngt vissa avdelningar i större omfattning än andra. Ett exem-
pel på detta är kontaktcenter som dagligen möter kunder i verksamheten och där sjukfrånvaron 
bland personalen varit hög under mars och april månad. För att åtgärda detta har förvaltningarna 
möjliggjort att tillfälligt låna ut personal till kontaktcenter och även till andra verksamheter inom 
kommunen (främst social omsorg), för att fortsatt bedriva samhällsviktig verksamhet med bibehål-
len kvalitet och service. 

Distansarbetet har inverkan på medarbetares arbetsmiljö då många arbetar hemifrån med olika för-
utsättningar och behov. Medarbetare har erbjudits möjlighet att ta hem datorskärmar och tillbehör 
för att underlätta och förbättra den fysiska arbetsmiljön. HR-avdelningen har publicerat filmer på 
intranätet med kostnadsfria övningar via företagshälsovården Feelgood, innehållandes pulshöjande 
aktiviteter samt övningar för avslappning och återhämtning. IT-avdelningen har snabbt erbjudit 
både Teams och Skype för digitala möten, vilket gör att avdelningarna kan upprätthålla kontakt och 
möten i digitala forum. Det finns avdelningar som har dagliga chatt-grupper aktiva samt de som 
håller regelbunden kontakt i veckovisa avstämningsmöten. 
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