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Inledning 

Delårsrapport januari-augusti är en utförlig uppföljning innehållande måluppfyllelse, ekonomisk 
analys, prognos och personalredogörelse. 
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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 

 Nämndens mål 

Totalt antal: 11 

Prognos mål helår uppnås: 8 

Prognos mål helår uppnås delvis: 3 

Prognos mål helår uppnås inte:  

Strategiska inriktningar 

Här växer människor och företag 

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

 Målet är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

En ny översiktsplan med utgångspunkt från visionen och med sikte på 2040 antogs av kommunfull-
mäktige under 2018, tillsammans med fördjupade översiktsplaner för Karby och Brottby liksom 
Norra Vallentuna och Lindholmen. Arbete pågår med fördjupade översiktsplaner för Västra Vallen-
tuna och Kårsta. Förslag till ny avfallsplan är framtagen i samverkan mellan kommunerna som in-
går i det regionala avfallsbolaget SÖRAB och förväntas bli antagen under hösten. Prognosen för 
energieffektiviseringar i de kommunägda fastigheterna visar att de kommer att uppnås utifrån mål-
sättningen för 2020. En plan med nya målsättningar inför 2030 påbörjades under 2019 och fortsatt 
arbete kommer att pågå under 2020. Ett förslag till blåplan har tagits fram för en strategisk inrikt-
ning för att förbättra och säkerställa en god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag. 

Ett brett och systematiskt miljöarbete har etablerats inom hela kommunen, med stöd av det ISO 
14001-certifierade miljöledningssystemet. Miljö- och klimatstrategin, som antogs av fullmäktige i 
oktober 2019, lyfter fram sju inriktningsområden och utgör underlag för nämndernas mål. I årets 
miljörevision fick kommunen huvudsakligen positiva omdömen men också förslag till förbättringar 
och en avvikelse. I rankningen av Sveriges miljöbästa kommun föll Vallentuna i år till plats 152. Be-
dömningen är att Vallentuna kommun nu har erforderlig styrning och tillräckliga underlag för mil-
jöåtgärder. De stora utmaningarna handlar i nuläget om klimatomställning och infrastruktur för 
förnybara bränslen, hushållens och de egna verksamheternas förutsättningar för insamling av 
matavfall och återvinning, samt samverkan med olika intressenter för bättre vattenkvalitet. 

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. Processen för mottagandet har setts över under våren 2020 och 
samverkan med kommunens arbetsmarknadscoacher utökats. Migrationsverket meddelade i mars 
att mottagandet av kvotflyktingar pausades, mot bakgrund av den pågående pandemin. Anvisningar 
till kommunen sker på nytt från och med oktober månad. 

Risk- och sårbarhetsarbetet (RSA) för kommunen inleddes under slutet av 2018. En grovanalys har 
tagits fram för den övergripande kommunorganisation och arbetet har under 2020 fortsatt på för-
valtningsnivå. I samband med RSA-arbetet identifierades även samhällsviktig verksamhet inom det 
geografiska kommunområdet. Arbetet med åtgärder utifrån analysen har fortsatt under 2020. 
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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 avse-
ende beredskap och civilförsvar har fortsatt under 2020. Under perioden för överenskommelsen är 
det tre prioriterade uppgifter som anges för kommunerna: 

 Kompetenshöjning. Utbildningar, workshops och övningar har genomförts för såväl tjänste-
män som delar av kommunens politiska företrädare inklusive krisledningsnämnd. 

 Säkerhetsskydd. Kommunen har bland annat säkerhetsklassat nyckelbefattningar infört ru-
tiner för säkerhetsprövning av personal, även vissa praktiska åtgärder har vidtagits för att 
säkra informationsskydd. Arbete pågår med säkerhetsskyddsanalys med kommande plan 
för åtgärder. 

 Krigsorganisation och krigsplacering. Samtliga förvaltningar och verksamheter har tagit 
fram underlag för att utforma kommunens krigsorganisation och en plan kommer att fär-
digställas under 2020. Under resterande del av 2020 samt början av 2021 kommer samtlig 
personal i kommunen att erhålla besked om krigsplacering eller förtydligande av tjänste-
plikt utifrån krigsorganisationens behov. 

Till detta pågår arbete med särskilda planer för såväl livsmedel som vattenförsörjning. Under första 
tertialen av 2020 har också trygghetspunkter i kommunen utsetts och arbetet pågår med beman-
ningsplan och implementering. Trygghetspunkterna ska vara i fas att övas under hösten 2021. 

I och med stormen Alfrida i början av 2019 gjordes en utvärdering där förbättringsåtgärder identifi-
erades. De avser kommunens förmåga att, vid samhällsstörningar och kriser, snabbt fastställa läges-
bild 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. 

Vallentuna kommuns förutsättningar kring utveckling och bostadsbyggande påverkas av utveckl-
ingen av Arlanda flygplats. Vallentuna kommun har i årsredovisningen för 2019 beskrivit följande 
risk: 

Som en del av pågående riksintresseprecisering för Arlanda flygplats råder en osäkerhet om Val-
lentuna kommer att omfattas av en eventuell lågfartstrafikzon för flyg till och från flygplatsen. 
Lågfartszonen skulle innebära en begränsning för ny tätortsmässig bebyggelse utanför befintliga 
tätorter längs med Roslagsbanan. En lågfartszon kan komma att försvåra möjligheten för kom-
munen att klara av bostadsåtagandet. Även ett kurvat inflygningsstråk över Vallentuna kan 
komma att påverka byggandet av stationsnära bostäder. Riksintresset Arlanda flygplats fram-
tida markanspråk förväntas klargöras under år 2020. 

En remiss har inkommit under september 2020 och ska besvaras i oktober. Remissen förstärker ris-
ken för kommunen att inte klara bostadsåtagandet. 

  

Nämndens mål: Utveckla det systematiska miljöarbetet samt minska kommunens egen miljö- 
och klimatpåverkan. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

Beskrivning av mål: 

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

Ett brett och systematiskt miljöarbete har de senaste åren etablerats inom hela kommunen. Miljö- 
och klimatstrategin, som antogs av fullmäktige i oktober 2019, upplevs överlag som ett stöd i verk-
samheterna. I rådande ekonomiskt läge är tydliga prioriteringar via nämndernas verksamhetsmål 
mycket viktiga för förvaltningarnas resurssättning och avvägningar i miljöarbetet. 

Mediabolaget Aktuell Hållbarhet gör årligen en undersökning av kommunernas miljöarbete. Vallen-
tuna kommun har stadigt förbättrat resultatet de senaste fem åren, från plats 233 år 2016 till 67 år 
2019, men föll i år till plats 152.  En orsak till årets tapp är att kommunen missat att svara på den 
årliga rapporteringen om vattenfrågor till Vattenmyndigheterna. Kommunen har nu stärkt ruti-
nerna för att säkerställa att uppföljningen till statliga myndigheter fungerar. I jämförelse med andra 
kommuner kan Vallentuna också förbättra insamlingen av matavfall och öka källsorteringen. Den 
främsta orsaken till den sämre placeringen bedöms dock vara att utsläppen av växthusgaser ökat i 
Vallentuna under åren 2016-2017. Den allra största ökningen står transporterna för, framför allt 
personbilar. En anledning kan vara att Roslagsbanan varit avstängd för utbyggnad av dubbelspår. 

Certifieringen av kommunens miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001 innebär återkom-
mande utvärdering av miljöarbetet. Vårens miljörevision av Svensk Certifiering AB resulterade i ett 
flertal positiva iakttagelser, 24 förbättringsförslag samt en mindre avvikelse. Miljörevisionens avvi-
kelse handlar om att ett antal dieselbilar har köpts in till verksamheter, främst lätta lastbilar, vilket 
inte är i linje med kommunens egna mål och riktlinjer om fossilfri fordonsflotta till år 2030. En vik-
tig orsak är att möjligheter till att ladda el eller tanka biogas saknas. Ett arbete har genomförts för 
att nå 63 procent miljöbilar i kommunens fordonsflotta. Vallentuna kommun deltar även i det reg-
ionala projektet Fossilfritt 2030 som inkluderar stöd för omställning till fossilfri fordonsflotta och 
för utveckling av infrastruktur för förnybara drivmedel. Kommunens miljötransportpool tas i drift 
under oktober och förväntas öka andelen miljövänliga transportslag inklusive cykel, öka driftsgra-
den av miljöklassade fordon och på sikt minska fordonsflottans storlek. 

En hållbarhetsutbildning, med fokus på kommunens egna mål och verksamheter samt Agenda 
2030, har tagits fram och är för närvarande ute på alla avdelningar. Kommunens miljönätverk träf-
fas regelbundet. Vårens fokus låg på uppföljning av miljöarbetet och goda exempel från flera förvalt-
ningar presenterades, bland annat arbetet med återbruk och återvinning av IT-utrustning, utveckl-
ingen av friluftsarbetet, samt fritids miljöuppdrag. 

Kommunen arbetar med att öka miljöhänsynen vid upphandling och inköp. Ett avtalsuppföljnings-
system har implementerats, där bland annat miljökrav kan följas upp. Utbildningsinsatser genom-
förs kring att ställa miljökrav i upphandlingar. Utveckling av miljöhänsyn i upphandling sker nu 
också med fokus på cirkulär ekonomi. 

En enkät för att kartlägga verksamheternas behov och möjligheter till källsortering för personal, 
kunder och elever på kommunala enheter och privata skolor och förskolor har varit ute under vin-
tern och våren. Resultaten sammanställs och analyseras. 

Indikator/nyckeltal 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Placering i Aktuell Håll-
barhet kommunranking 

152 67 84 

Koldioxidutsläpp från 
kommunens bilar per 
körd km 

Redovisas i verksam-
hetsberättelsen 

99 98 

Andel kommunala en-
heter som har källsorte-
ring 

Redovisas i verksam-
hetsberättelsen 

40% 38% 

Koldioxidutsläpp: Genomsnittligt utsläpp per körd kilometer totalt för kommunens samtliga fordon med digital körjour-
nal, beräknat utifrån faktiska körsträckor och utsläppsschablon för respektive fordon. 
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Nämndens mål: Underlätta för invånare och företag att göra miljömässigt hållbara val och 

minska sin klimatpåverkan. 

 Målet är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

Beskrivning: 

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

Målanalys: 

Aktivt arbete pågår inom de olika delarna. 

Miljö i fysisk planering 

Arbete med att komplettera markanvisningsavtal med riktlinjer kring miljö har påbörjats, liksom en 
checklista för avfallshantering i planprocessen. Hållbarhetsbedömningar arbetas fram i samband 
med fördjupad översiktsplan för Västra Vallentuna och arbete pågår med hållbarhetsprogram i 
större projekt och hållbarhetsbedömningar för detaljplaner. Förslag till blåplan revideras för närva-
rande utifrån inkomna remissynpunkter och kommer att utgöra underlag bland annat för hur den 
fysiska planeringen kan bidra till att förbättra och säkerställa en god vattenstatus i kommunens 
sjöar och vattendrag. 

Fossilfrihet och hållbar mobilitet 

Utsläppen av växthusgaser ligger på drygt 3 ton per person och år i Vallentuna. Omkring hälften av 
utsläppen kommer från transporter och merparten från personbilar. Vallentuna tillhör de relativt få 
kommuner där utsläppen ökade 2016-2017. En orsak är eventuellt Roslagsbanans avstängning men 
kommunen saknar också infrastruktur för förnybara bränslen såsom biogas. Observera att utsläpps-
statistiken har två års eftersläpning och aktuell statistik finns för 2018. 

Vallentuna kommun deltar i länsstyrelsen och Storstockholms regionala projekt "Fossilfritt 2030" 
som startade i maj 2020. Projektet inkluderar bland annat stöd för omställning av kommunens egen 
fordonsflotta och utveckling av infrastruktur för förnybara drivmedel. Ett intensivt arbete för att öka 
andelen fossilfria fordon hos förvaltningarna har pågått under senvåren. Utredning av förutsätt-
ningarna för vätgas och för biogas i Vallentuna har startat i samarbete med Biodriv Öst. I ett första 
steg analyseras möjligheterna att ställa om kommunens egna fordon till gas och att ställa krav på 
gas i aktuella, transporttunga upphandlingar. En enkät till lokala företag har genomförts under 
sommaren för att samla in underlag om företagens förutsättningar för förnybara bränslen. 

Koncept för årlig klimatdag/-vecka har tagits fram. Årets inplanerade evenemang i mars ställdes 
dock in utifrån covid-19. Klimatarrangemang förbereds för november och föreslås ske i samordning 
med nätverket Klimatsmart Vallentunas klimathelg 21-22 november. 

Insamling av matavfall 

Matavfallskampanjen under 2019 bidrog till att den totala insamlingen av matavfall från hushållen 
ökat till cirka 33 procent. Det är dock svårt att nå målen i avfallsplanen om 50 procent återvinning 
av matavfallet. Kommunfullmäktige har fastställt reviderad avfallstaxa som bland annat ger incita-
ment för sortering av matavfall och den gäller från juli 2020. Kommunstyrelsen beslutade i juni 
2020 om att förbereda införande av obligatoriskt matavfallsinsamling från enbostadshus 2021. 

SÖRAB har tillsammans med representanter för delägarkommunerna tagit fram förslag till Avfalls-
plan 2021-2032 för beslut i kommunfullmäktige. Avfallsplanen och det arbete som följer därav är 
centralt för att uppnå mål och inriktningar i kommunens miljö- och klimatstrategi. Avfallsplanen 
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ska främja ett mer cirkulärt system och vara vägledande för såväl avfallsarbetet i kommunens egna 
verksamheter, som gentemot företag och invånare. Målen utgör grunden för kommunens egna akti-
viteter där Vallentuna i kvalitetsarbetet har ambitionen att minska hushållens avfallsmängder till 
400 kg per invånare och år, vilket innefattar ökad utsortering av matavfall. 

Förbättrad vattenkvalitet 

Arbetet för att uppnå god vattenkvalitet i kommunen fortgår med flertalet aktiviteter, främst genom 
samverkan med grannkommuner. Inom Åkerströmmens avrinningsområde och genom samverkan 
har bland annat ett åtgärdsbibliotek tagits fram och ett gödselwebinarium riktat till hästhållare har 
genomförts. Utvärdering av vattenvårdssamverkan har påbörjats vid ett referensgruppsmöte i maj. 
Utredning av juridiska och hydrologiska förutsättningar i Åkerströmmen pågår. Projektet har sedan 
tidigare beviljats LONA-bidrag. Upphandling av konsulttjänster har skett under våren och arbetet är 
i full gång. En enkät till markavvattningsföretaget och andra berörda kommer gå ut i augusti. Paral-
lellt pågår förstudie för restaurering av Helgösjön, som fått bidrag från kommunen via Åkerström-
mens vattenvårdssamverkan. 

Inom Oxunda vattensamverkan pågår bland annat arbete med att ta fram en åtgärdsstrategi för att 
minska övergödningseffekter från hästhållning. Vidare håller dämmet i Vallentunasjöns södra ut-
lopp på att åtgärdas. I Vallentunasjön har även reduktionsfiske och miljöprovtagning gjorts. 

Våtmarksparken har tilldelats drygt 4,0 miljoner kronor i statligt bidrag för lokala vattenvårdspro-
jekt (LOVA) och en omstart av projektet har initierats. Lågflödesmuddring av Vallentunasjön är för 
närvarande pausat då LOVA-ansökan inte beviljades - en ansökan om bidrag från Baltic Sea Action 
Plan-fonden förbereds. Restaurering av Snapptunaån och lokalt åtgärdsprogram för Ormstaån har 
inte kunnat starta då statligt bidrag ännu inte beviljats. Idéerna för Snapptunaån har förmedlats till 
fritidsförvaltningens projekt för utveckling av Snapptunafältet. 

Förstudier för restaurering av Gävsjön har beviljats med 0,2 miljoner kronor i statligt bidrag från 
lokala naturvårdssatsningen (LONA). Upphandling av konsulttjänster har skett men avropet åter-
kallades i juni då ett omtag är nödvändigt för att ytterligare begränsa uppdraget. 

Indikator/nyckeltal 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Hushållsavfall som sam-
lats in för materialåter-
vinning, andel 

Redovisas i verksam-
hetsberättelsen 

33 31 

Utsläpp av växthusga-
ser, ton CO2-ekv/inv 

Redovisas i verksam-
hetsberättelsen 

- 3,1 

Nämndens mål: Utveckla arbetet med social hållbarhet med en helhetssyn på jämlik folkhälsa, 
trygghet och inkludering. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

Beskrivning: 

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

Vallentuna kommun arbetar aktivt med att skapa goda förutsättningar för invånares hälsa och 
trygghet. Kommunledningskontoret har under våren i hög grad prioriterat riskbedömningar och 
samordningsinsatser kopplade till covid-19, utifrån den pågående smittspridningen och de föränd-
rade behov det medför. 

Parallellt har ordinarie arbete pågått, bland annat i nätverksform inom Tryggare Vallentuna med 
veckovisa träffar för att skapa en lägesbild gällande både situationell och social prevention. Tryggare 
Vallentuna består av representanter från alla förvaltningar inom kommunen, polis och räddnings-
tjänst. En gång i månaden deltar även Svenska kyrkan och andra verksamheter som möter kommu-
nens invånare. Ett systematiskt arbetssätt tillämpas; effektiv samordning för trygghet (EST), vilket 
bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet 
genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa. Invånare ges möjlighet 
att bidra genom att uppmärksamma otrygga platser genom "Felanmälan Vallentuna". På så sätt 
skapas en hälsofrämjande och trygg yttre miljö. 

Inom Tryggare Vallentuna lyfts också frågor kopplat till goda uppväxtvillkor för barn och unga. Uti-
från pandemin och de åtgärder som beslutats nationellt och lokalt identifierades olika risker inför 
sommarlovet, exempelvis i form av ungdomssamlingar. Utifrån behovsbilden genomfördes olika 
satsningar med fokus att stärka och främja skyddsfaktorer; fler trygga vuxna ute samt stärka möjlig-
heten till en meningsfull fritid. Aktiviteter genomfördes i form av ökad närvaro av kommunens fäl-
tassistenter, föreningar som nattvandrade, ökad närvaro av väktarinsatser samt dialog med polis 
gällande aktuell lägesbild. För att stärka möjligheten till en meningsfull fritid erbjöds bland annat 
fysiska aktiviteter på flera platser runt om i kommunen. Dessa erbjöds till både yngre, äldre och fa-
miljer. Fysisk aktivitet kan som skyddsfaktor bidra till att öka människors välbefinnande och psy-
kiska hälsa. 

Gällande den psykiska hälsan har kommunledningskontoret under vår/sommar samordnat en kart-
läggning av kommunens befintliga insatser inom psykisk hälsa med fokus på om de är främjande, 
förebyggande eller åtgärdande. Kommunen genomför i hög grad åtgärdande insatser samt en del 
förebyggande åtgärder. Under hösten utreds möjligheten att utöka kommunens främjande insatser, 
exempelvis ett generellt föräldrastöd. 

För att ta fram indikatorer på hur ungdomarna i Vallentuna mår, vad de gör på fritiden och om de 
använt alkohol, narkotika eller tobak genomfördes Stockholmsenkäten under mars månad. Enkäten 
riktar sig till ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. De länsövergripande resultaten visar 
att Vallentuna behöver arbeta mer med frågor kopplat till ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, to-
bak och spel). Bland annat har narkotikaanvändningen i Stockholms län ökat, likaså nationellt. Fö-
rebyggande åtgärder kan därmed behövas i högre grad. 

Processerna relaterat till mottagande av kvotflyktingar och nyanlända har setts över och omarbetats 
under våren, för att tydligare koppla till arbetsmarknad. Utifrån Arbetsförmedlingens begränsade 
resurser bedöms samarbeten med omkringliggande kommuner i Norrort som väsentligt i utveckl-
ingsarbetet. 

Vallentuna har tillsammans med norrortskommunerna Täby, Österåker, Vaxholm och Norrtälje an-
sökt hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att skapa beredskap och underlätta etableringen av 
nyanlända. Kommunerna ser likartade behov vad gäller gruppträffar för att komplettera den befint-
liga samhällsintroduktionsutbildningen. Genom ansökan kan utarbetande av en digital plattform för 
effektivt stöd till deltagarnas lärande och utveckling finansieras. 

Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Norrtälje, Täby, Danderyd och Österåker undersöks möjlig-
heten att skapa lokala jobbspår. Arbetet genomförs med hjälp av statsbidrag från delegationen för 
unga och nyanlända till arbete (DUA). Arbetsförmedlingen och kommunerna sätter i samarbete 
med företag samman paket av olika utbildningar, språkundervisning, praktik eller andra insatser. 
Paketeringen syftar till att arbetssökande ska bli anställningsbara i företag. 

Arbetet med att ta fram riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter fortsätter under hösten. 
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Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

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

Nationell enkät - 17% 

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

Data ej klart. - 23% 

Lämnat etableringsupp-
draget och börjat arbete 
eller studera (status ef-
ter 90 dagar), andel 

Ej delårsdata 49% 63% 

Nämndens mål: Säkerställa strategisk bostadsplanering och utbyggnad enligt avtal om Sverige-
förhandlingen. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 

Beskrivning: 

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

Målanalys: 

I juni godkände kommunfullmäktige bostadsbyggnadsprognos 2020-2029. Prognosen redovisar en 
genomsnittlig planeringstakt om cirka 500 nya bostäder per år. Planeringstakten är högre än kom-
munens mål för utbyggnad om 400 bostäder per år inklusive bostadsåtagandet inom Sverigeför-
handlingen. Detta mot bakgrund av de risker som finns vad gäller förseningar i planprocessen, till 
exempel överklaganden liksom att slutliga beslut fattas hos byggherrarna om investering och bygg-
nation. Bostadsbyggnadsprognosen togs fram innan pågående pandemi började påverka samhällse-
konomin i stort. Även om pandemin än så länge inte direkt har påverkat planeringen och byggandet 
av bostäder i Vallentuna så är det för tidigt att kunna dra slutsatser hur pandemin kommer att på-
verka bostadsbyggandet. Samhällsbyggnadsförvaltningen bevakar utvecklingen på bostadsmark-
naden kontinuerligt. Större förändringar i marknadsförutsättningarna kan medföra behov av till ex-
empel omprioriteringar för att nå uppsatta mål. 

Under årets första åtta månader har en detaljplan vunnit laga kraft, Lindholmen-Strömgården 
(cirka 18 bostäder). Detaljplanen för Kragstalund-Östra (cirka 60 bostäder, 50 bostäder i flerfa-
miljshus och 9 radhus) har antagits av kommunfullmäktige. Detaljplanen har överklagats och kom-
munen inväntar dom från Mark- och miljödomstolen. Hittills i år har därmed förutsättningar för 
utbyggnad av cirka 18 nya bostäder inom avtalet för Sverigeförhandlingarna säkerställts. 

Förutsättningarna för att under 2020 skapa ytterligare byggrätter inom området för Sverigeför-
handlingen är mycket goda. Det finns möjlighet att ytterligare tre detaljplaner vinner laga kraft un-
der 2020 dessa är, Ormsta-Stensta (cirka 320 bostäder), Kristineberg etapp 1 (cirka 800) samt Åby-
holm (cirka 800). Det finns en risk för överklagande vilket innebär att laga kraft datum kan förskju-
tas till 2021. Sett till målet om att i snitt 400 byggstarter ska ske årligen är beredskapen och förut-
sättningarna för att över tid uppnå detta mycket goda. 

Plan- och miljöutskottet har även gett planuppdrag för Lindholmen centrum som har potential att 
innefatta cirka 300 nya bostäder och Lindholmen-Kullbacka som bedöms kunna innefatta 100 nya 
bostäder. Under 2020 har även samråd skett för Gamla-Polishuset, granskning för Åbyholm och 
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Ormsta-Stensta samt samråd och granskning för fem vägföreningar som ändrar huvudmannaskap 
till kommunalt. 

Projektportföljen har fortsatt att utvecklats och optimerats för att säkerställa att pågående och kom-
mande projekt bidrar till att möta kraven för Sverigeförhandlingen samt hålla en god långsiktig ut-
byggnadstakt. Kommunen är i uppstartskede för ett stort exploateringsområde, Molnby/Ubby som 
planeras att omfatta 600-750 bostäder. Området återfinns strax norr om Ormsta. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Antal färdigställda bo-
städer inom Sverigeför-
handlingen 

Redovisas i verksam-
hetsberättelsen 

199 89 

Antal antagna detaljpla-
ner inom Sverigeför-
handlingen 

Redovisas i verksam-
hetsberättelsen 

2 2 

Bästa kommunen att bo och leva i 

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

 Målet är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

Kommunfullmäktige har under 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 kvalitetsar-
bete. 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 uppfölj-
ning av ekonomi och verksamhet. Fullmäktige fastställer varje år en kommunplan som innehåller 
mål och budget för verksamheterna. Den politiska ledningen och tjänstemannaledningen träffas un-
der särskilda mötesformer för att skapa förutsättningar för en bra styrning. Mötena innehåller upp-
följning av ekonomi och verksamhet, förutsättningar för den kommande treårsperioden samt plane-
ring. 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. 

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. 

Kommunen arbetar strategiskt för att utveckla attraktiva miljöer av hög kvalitet såväl i centrala de-
lar av kommunen som i naturområden. Fördjupningar av programmet för centrala Vallentuna lik-
som framtagande av en teknisk handbok pågår för att säkerställa en attraktiv stadsmiljö, genomför-
barhet 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 underhållspla-
nering för befintliga miljöer. Kommunens satsning på underhåll av kommunens byggnader fortsät-
ter med dialog med verksamheterna för en gemensam samsyn och prioritering. 
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Kommunfullmäktiges handlingsprogram för integration (2019-2020) omfattar kommunens arbete 
med integration inom kompetensområdena bosättning, samverkan, sysselsättning, utbildning, fritid 
och kommunikation. Utifrån programmets målsättningar har aktiviteter tagits fram, som respektive 
förvaltning genomfört för att uppnå målsättningarna. Handlingsprogrammet revideras och uppdat-
eras 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 upplevvallen-
tuna.se som är en gemensam plattform för kommunen, föreningar och näringslivet. Genom upplev-
vallentuna.se marknadsförs Vallentuna som besöksmål. Såväl kommunen som privata aktörer till-
gängliggör en stor bredd av aktiviteter och upplevelser. Under sommaren 2020 har en bred ”hemes-
ter”-kampanj genomförts för att skapa lokala aktiviteter och locka den lokala publiken att upptäcka 
Vallentuna. 

Ett utvecklingsarbete pågår för en digital samhällsbyggnadsprocess med kundfokus. Den digitala 
samhällsbyggnadsprocessens syftar bland annat till att nå effektiva processer, effektiv handlägg-
ning, utöka e-tjänster och åtkomst av information i öppna data. Vallentuna har nu en digital över-
siktsplan och 250 stycken detaljplaner är digitaliserade. Syftet är att göra planerna interaktiva i kar-
tan 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. Medborgardialo-
gen utvecklas genom 3D för att bli mer visuell, kommunikativ och överskådlig. 

Nämndens mål: Erbjuda hög service, tillgänglighet och delaktighet. 

 Målet är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

Beskrivning: 

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

Målanalys: 

För att göra det lättare för kommuninvånarna att ta del av jämförelsetjänster och kvalitetsundersök-
ningar har en ny sida skapats på kommunens webbplats där kommunens samlade service och kvali-
tetsarbete redovisas. Här återfinns information om hur kommunen arbetar med service, bemötande 
och tillgänglighet samt resultat från brukarundersökningar. Kommuninvånare får här information 
som är värdefull vid val av till exempel förskola, skola eller hemtjänst. Det stärker möjligheterna till 
valfrihet. 

Sverige Kommuner och Regioner (SKR) genomför årligen en servicemätning för tillgänglighet och 
bemötande. Mätningen pågår mellan mitten av september till mitten på oktober. Servicemätningen 
generar tre nyckeltal via 54 frågor som fördelas på mail och telefon under perioden. Inför årets mät-
ning har benchmarking mot andra kommuner genomförts för att utbyta erfarenheter samt hitta 
nycklar för förbättrade resultat. Analys av föregående års resultat har genomförts och åtgärder har 
tagits fram för att få önskad effekt. Servicemätningen för tidigare år visar förbättrade resultat. Val-
lentuna kommun införde kontaktcenter 2018 och det gav i förhållande till åren innan kraftigt för-
bättrade resultat. Därefter genomfördes ett arbete för att ytterligare förbättra kundservice och det 
ledde till att resultaten ökade till 2019. 

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen har pågått sedan några år. Under år 2018 inleddes en 
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, nytt verksamhetssy-
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stem för miljö samt påbörjade planen för digitalisering av handlingar. Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen 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. Fokus under 2020 är att optimera processer. Bland annat ska planpro-
cessen optimeras och en översyn av projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt pågår för att 
skapa mer effektivitet i projekten. 

Vidare har alla markytor digitaliserats gällande tomtobjekt för skolor, förskolor och äldreboenden 
inom teknik- och fastighetsförvaltningen, bland annat för en bättre kravställan i upphandling men 
även för att förenkla och effektivisera uppföljning av avtal. Verksamheterna står bättre rustade och 
mindre sårbara inför framtiden med en strukturerad och verksamhetsanpassad digitaliserad lag-
ring. Utvecklingen av 3D-visualisering fortsätter inom flera projektområden och främst för strate-
giskt viktiga projekt, där bland annat fokus är att utveckla medborgardialogen för att bli mer kom-
munikativ och demokratisk för kommunens invånare. Ett annat område som också utvecklas är di-
gitalisering av arkiv och e-mellanarkiv för bygglov och miljöhandlingar för att fronta information 
med öppna data. Vilket ger en effektivare handläggning och snabbare service för kommunens invå-
nare och företag. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Tillgänglighet, telefoni. 
SKRs mätning KKiK 

Redovisas i verksam-
hetsberättelsen 

85% 83% 

Bemötande, telefoni. 
SKRs mätning KKiK 

Redovisas i verksam-
hetsberättelsen 

93% 91% 

Andel svar på e-post 
inom en dag 

Redovisas i verksam-
hetsberättelsen 

100% 98% 

Nämndens mål: Vallentuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ha ett hållbart med-
arbetarengagemang. 

 Målet är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

Beskrivning: 

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

Målanalys: 

Under våren har en medarbetarprofil tagits fram i kommunen. Medarbetarprofilen gäller för samt-
liga medarbetare och innehåller ett antal beteenden som enligt forskning bidrar till organisationers 
och verksamheters effektivitet. Dessa medarbetarbeteenden delas in i fem områden och utgör ett 
stöd i dialogen mellan medarbetare och närmaste chef. Medarbetarprofilen är också grunden för 
den medarbetarakademi som tagits fram och som kommer att lanseras under hösten. 

En ny modul i personalsystemet för hantering av medarbetarnas kompetenser har köpts in under 
våren. Implementeringsarbetet pågår och senare i höst kommer alla chefer och medarbetare att 
kunna börja använda verktyget som ett stöd för att ta fram individuella utvecklingsplaner. Verktyget 
kommer också användas för strategisk kompetensöversikt – var har vi kompetens och var behöver 
vi öka kompetensen? Fokus kommer framför allt att vara på verksamhetskritisk kompetens. De ga-
panalyser som kan göras i verktyget kommer att kunna användas som del av beslutsunderlag avse-
ende rekrytering, kompetensutveckling, självinlärning, kontroll av lärarlegitimationer och andra 
nödvändiga kompetenser samt för att synliggöra dold kompetens. 
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Resultatet i vårens medarbetarundersökning om hållbart medarbetarengagemang (HME) visar en 
ökning för kommunstyrelsens verksamheter liksom för kommunen som helhet inom samtliga fråge-
områden som mäts; motivation, ledarskap och styrning. Det positiva utfallet är extra glädjande då 
alla medarbetares arbetsförutsättningar påverkats på olika sätt av den rådande pandemin. 

Kommunen fortsätter att använda olika sociala medier i arbetet med att stärka arbetsgivarvarumär-
ket, 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 ex-
terna webben utvecklas löpande, med information om kommunens arbetsgivarerbjudande. 

Under sommaren har en digital onboardingprocess tagits fram i syfte att ge nya medarbetare en god 
start och introduktion från första början. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

HME, Hållbart medarbe-
tarengagemang Vallen-
tuna totalt 

82 81 80 

HME, Hållbart medarbe-
tarengagemang kom-
munstyrelsen 

79 77 78 

Personalomsättning, 
Vallentuna totalt 

Redovisas i verksam-
hetsberättelsen 

16,1% 17,5% 

Personalomsättning, 
kommunstyrelsen 

Redovisas i verksam-
hetsberättelsen 

17,2% 12,2% 

Nämndens mål: Erbjuda trygga och attraktiva offentliga miljöer. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

Beskrivning: 

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

Målanalys: 

Genom att kommunen kontinuerligt följer upp felanmälningar, väktarrapporter och information 
från medarbetare gällande den offentliga miljön skapar kommunen tillsammans med polisen trygga 
och attraktiva miljöer. Kommunen bidrar framförallt genom städning av de offentliga miljöer, fält-
verksamhetens uppsökande arbete och samarbete med polis. Polisen skapar sina "hotspots" utifrån 
bland annat statistik från kommunens felanmälningsapp och den veckovisa lägesbilden i Tryggare 
Vallentuna. Med hotspots avses platser där polisen bör ha extra närvaro. 

De medel som avsatts i budget för att öka tryggheten används till största del för ordningsvakts- och 
väktarrondering. Kommunen har sedan tidigare två förordnandeområden för ordningsvakter bevil-
jade. Dessa omfattar centrala Vallentuna och Tellusområdet. Tillståndet för centrala Vallentuna 
upphörde under sommaren, och kommunens ansökan om förnyat tillstånd har avslagits. Utifrån att 
ett av tillståndet skulle löpa ut och den förändrade behovsbild som konstaterats med anledning av 
covid-19 övergick kommunen inför sommaren till väktarrondering. Detta möjliggjorde rondering av 
ett bredare geografiskt område och fokus på de platser där invånare samlats under sommaren. 

Med grannsamverkansbilen samverkar kommunen tillsammans med polis och frivilliga med syfte 
att avskräcka gärningsmän från att begå brott, upptäcka förberedelser till inbrott samt stödja invå-
nare och sprida information kring hur inbrott kan försvåras och förhindras. 
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Grannsamverkansbilen körs av ideella krafter och bidrar till tryggheten i bostadsområden genom 
rondering. Grannsamverkansförarna ger polisen extra ögon och kan även fokusera på särskilda om-
råden om polisen kommunicerar behov av detta. Förarna kan under körpassen rapportera in saker 
till kommunen som stör en trygg miljö till exempel klotter, skadegörelse, skrotbilar och trasig belys-
ning. Körpassen bemannas alltid av minst två förare och sker främst dagtid då polisens statistik vi-
sar att inbrottsfrekvensen är hög den tiden på dygnet. Då grannsamverkansförarna i hög grad är se-
niora och tillhör riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens definitioner, har rondering inte varit 
möjligt i samma utsträckning under våren. Folkhälsomyndigheternas rekommendationer kvarstår i 
nuläget, även om myndigheten har annonserat att se över det fortsatta behovet. En kortare utbild-
ning för nya förare, anpassad till förutsättningarna, kommer genomföras under hösten. 

Inom centrala Vallentuna pågår fortsatt planering för utbyggnad och ombyggnad. Ambitionen är att 
utveckla området kring Vallentuna station till en kärna med starka småstadskvaliteter. En del inom 
centrala Vallentuna har förnyats och förbättrats. Ytan mellan Banvägen och Tunahuset förbi befint-
lig korvkiosk och fram till cirkulationsplatsen vid norra parkeringen har fått ny markbeläggning, 
planteringar, belysning och papperskorgar. Torget har fått en ny grönare entré från stationen. Målet 
är att få ett trivsamt och levande småstadscentrum. Vallentunas centrum skall vara tillgängligt för 
alla grupper och individer med olika behov och intressen. 

Som en följd av arbetet med att levandegöra Vallentuna centrum öppnade det i början av juli torg-
handel mitt på Tuna Torg. Tre marknadsstånd är på plats sex dagar i veckan. Bland utbudet finns 
såväl frukt som grönt. Fler företag har visat intresse och dialog pågår. Kommunen i samverkan med 
Fastpartner har uppmuntrat handlarna i centrum att "flytta ut" verksamheterna för försäljning ut-
anför butikerna. Det nya torget utformades för att möjliggöra torghandel, uteserveringar och andra 
aktiviteter. Under sommaren har även förra årets succé pop up-parken varit tillbaka med utökade 
brädspelmöjligheter och minibänkbord för de yngsta besökarna. 

För att säkerställa sunda och säkra lokaler inklusive tomtmark tas årligen en underhållsplan fram. 
Planens prioriteringar grundar sig på statusinventeringar och verksamheternas behov. För att få 
nöjda hyresgäster är det viktigt att vara lyhörd och lyssna till verksamheternas synpunkter och öns-
kemål. NKI för fastighet har sjunkit och det handlar framförallt om kontakten och kommunikat-
ionen mellan fastighetsavdelningen och verksamheterna måste förstärkas. Väsentligt för en ökad 
kundnöjdhet är därför att utveckla processer och arbetssätt som främjar en bättre service och kund-
dialog. En omorganisation har genomförts för att effektivisera fastighetsverksamheten och en ny 
teknik- och fastighetsförvaltning har skapats ur den gamla samhällsbyggnadsförvaltningen för att 
öka fokus inom teknik- och fastighetsverksamheten. Personal har bland annat rekryterats efter de 
förvaltare som slutat. Ett övergripande förbättringsarbete har startats för att snabbare nå högre kva-
litet till en lägre kostnad. En översyn av fastighetsprocesser kommer att genomföras under året, där 
felanmälan är först ut. Ett nuläge och börläge håller på att tas fram för en kommunikativ och effekti-
viserad process. Tillsammans med verksamheterna pågår nu prioriteringar för en underhållsplan till 
2021. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Öppna jämförelser – 
trygghet och säkerhet 
SKL ranking 

Redovisas i verksam-
hetsberättelsen 

47 70 

Nöjd-Medborgar-Index 
(NMI) inom området 
trygghet* 

- 55 - 

Nöjd-Kund-Index (NKI) 
kommunens lokaler** 

49 - 54 

*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  
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Fler och växande Vallentunaföretag 

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

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 

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. Kom-
munen 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. Resultaten för 2019 års ärendehantering visade att kommunen hade ett 
NKI på 66 för företag vilket är en stor ökning från 2018 års resultat på 49. Det har pågått och pågår 
fortfarande ett 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 möjlig-
heten till möten med handläggare genom kontaktcenter. Preliminära resultat för halvårsmätning 
2020 visar på ytterligare en förbättring av kommunens NKI. 

Kommunen arbetar aktivt med systematiskt förbättringsarbete genom kontinuerlig uppföljning av 
nöjd kundindex (NKI). Samhällsbyggnadsförvaltningen har under våren som en del av den systema-
tiska uppföljningen haft möten med de kommuner som under 2019 hade högst NKI för att ta del av 
hur de har lyckats. Information på vallentuna.se har setts över och uppdateras löpande med föränd-
ringar i lagstiftningen, nya nationella riktlinjer eller när nya rättsfall kommer, för ett bättre stöd till 
kommuninvånarna och företag men även internt inom organisationen. Särskilt fokus har varit att 
förbättra samverkan inom organisationen till exempel med kontaktcenter för ett stöd i kommuni-
kationen till medborgarna. Kommunen har infört ett digitalt bokningssystem med start inom bygg-
lovsavdelningen. Medborgarna kan på så sätt enkelt komma i kontakt med en handläggare. Mötet 
kan utgöra en uppstart till ett företagsprojekt eller vara en möjlighet för en medborgare att ställa 
viktiga frågorna inför en bygglovsansökan. Bokningssystemet driftsattes under våren men på grund 
av pandemin har fysiska mötena ersatts av telefonmöten. Planen är att återgå till fysiska möten när 
pandemin är över. 

Nämndens mål: Vallentuna ska vara en attraktiv kommun för etablering av företag. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

Beskrivning: 

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt tillsammans med näringslivsenheten i syfte 
att finna lämpliga lokaliseringar för företagsetablering i kommunen. Planarbete för detta pågår i 
Okvista samt ska påbörjas i Söderhall och Karby. I Karby och Okvista äger kommunen mark som 
framöver kommer att markanvisas när detaljplanerna kommit längre. Pågående projekt i Okvista 
har dock stött på problem i form av att en vattendom krävs för att arbetet ska kunna drivas vidare 
vilket har inneburit förseningar för dessa projekt. Positiv vattendom har meddelats men överkla-
gats. Besked om prövningstillstånd förväntas bli meddelat av domstolen i höst. Vid markanvis-
ningar arbetar kommunen utefter de riktlinjer som fastställdes av kommunfullmäktige 2015 och re-
viderades 2019. Markanvisningar innebär generellt att kommunen använder ett anbudsförfarande 
för att främja en god konkurrens och säkerställer att marken säljs på marknadsmässiga villkor. Det 
finns dock möjlighet att vid synnerliga skäl göra en direktanvisning om det bedöms ge ett större 
mervärde för kommunen. Företagare och privatpersoner har även alltid en möjlighet att göra en in-
tresseanmälan för framtida markanvisningar på kommunens webb. Det innebär att samtliga intres-
senter får information utskickad när en ny markanvisning är på gång att starta och kan därmed göra 
en bedömning om denna markanvisning är intressant för att lämna anbud. Kommunen sparar in-
tresseanmälningarna i fem år. 

Under 2020 har stort fokus lagts på att stötta och hjälpa företag. Exempelvis så finns tid reserverad 
för chefer på samhällsbyggnadsförvaltningen och näringslivsstrateg för att snabbt kunna hjälpa fö-
retag. Näringslivsstrategen arbetar nära både bygglov- och miljö/hälsa avdelningen i dialogen med 
näringslivet. Syftet är att få en god dialog med också som ett led i att få en ökad svarsfrekvens i NKI 
mätningen. 

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 närings-
liv- och arbetsmarknadsfrågor har fokus på näringslivsklimatet stärkts. Inte minst genom att en 
konkret näringslivsplan antagits. 

Ett kontinuerligt samarbete pågår mellan upphandling- och näringslivssenheten för att nå ut med 
information om kommunens kommande upphandlingar. Bland annat via näringslivsfrukostar, som 
dock är pausat under pågående coronapandemi, samt att information om kommande upphand-
lingar uppdateras kontinuerligt på Vallentuna kommuns hemsida. Under våren genomfördes en di-
gital anbudsskola, då kommunen under rådande förutsättningar inte kan genomföra fysiska möten. 
Syftet med anbudsskolan är att informera om hur offentlig upphandling går till, vilka lagar och reg-
ler kommunen har att följa samt vad som är viktigt att tänka på inför en eventuell anbudsgivning. 
Planen är att anbudsskolan ska genomföras kontinuerligt ett par gånger om året. Andbudskolan rik-
tar sig till alla företag i kommunen som är intresserade av att delta i offentlig upphandling. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Antal företag totalt, SCB 3 958 3 908 3 929 

Företagsklimat. Svenskt 
näringsliv 

- 3,35 3,1 

Ranking, företagsklimat 
Svenskt näringsliv 

Redovisas i verksam-
hetsberättelsen 

75 133 

Närmare till allt 

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

 Målet är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

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 över-
siktsplan till detaljplaner för att nå målsättningar om möjliga byggstarter för i genomsnitt 400-500 
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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 bo-
stadsbyggnadsprognosen 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 kommu-
nen där tillväxt och bevarande balanserar. Under 2019 startade arbetet med fördjupade översikts-
planer för Kårsta och Västra Vallentuna. Samtliga pågående detaljplaner omfattar över 4000 bostä-
der, 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. Syftet är att möjliggöra fler bostäder vid stat-
ionen, 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 genomföran-
defas. 

För att skapa goda transportmöjligheter för nuvarande och kommande kommuninvånare arbetar 
kommunen aktivt med att utveckla det kommunala vägnätet med fokus på säkra skolvägar, utveck-
lad 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 2019 inledde Trafikverket arbete med 
en vägplan för väg 268, med en uträtning av Granakurvan med målet ökad framkomlighet och tra-
fiksäkerhet. Gång- och cykelväg planeras längs sträckan och kommunen arbetar för att den ska 
kopplas ihop hela vägen till Vallentuna tätort. 

Nämndens mål: Utveckla tillgängliga, hållbara, attraktiva och säkra transportmöjligheter för Val-
lentunas invånare. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 

Beskrivning 

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

Målanalys: 

Vallentuna kommun deltar aktivt i flera regionala transportutvecklingsarbeten som direkt berör 
Vallentuna i syfte att driva och bevaka Vallentunas intressen. Däribland deltar kommunen i på-
gående åtgärdsvalsstudier för Arningevägen och Norrortsleden, vägplan för väg 268 samt plane-
ringsstudie för Roslagsbanans förlängning till City. I åtgärdsvalsstudien för Arningevägen ingår 
även en åtgärdsvalsstudie för ny stombuss (del av kommande stombusslinje av Trafikförvaltningen 
benämnd stomlinje H mellan Arninge - Upplands Väsby via Vallentuna) med fokus på framkomlig-
hetsåtgärder på sträckan Arninge-Vallentuna. Hittills har ett antal kortsiktiga åtgärder identifierats 
tull exempel förlängning av befintliga hållplatser. Parallellt pågår en sträckningsstudie för stombus-
sen på återstående sträcka mellan Vallentuna och Upplands Väsby för att utreda och komma över-
ens om lämplig sträckning för stomlinjen. 
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Vallentuna för en kontinuerlig dialog med trafikförvaltningen för uppstart av anropstyrd trafik i de-
lar av kommunen. Trafikförvaltningen genomförde ny trafikupphandling våren 2020 och tilldel-
ningen överklagades, nu avvaktas beslut för att senare precisera trafiken. 

Utbyggnad av gång- och cykelvägar utgår från prioriteringar av säkra skolvägar och cykelpendling. 
Bland annat har en förstudie tagits fram och utredningar pågår för gång- och cykelvägar mellan Val-
lentuna- Karby/Brottby, Lindholmen och längs Bällstabergsvägen. För att öka pendling inom kol-
lektivtrafiken kommer fler infartsparkeringar att anläggas, just nu pågår arbeten vid Kragstalunds-
station. Det finns planer på att anlägga ytterligare en ny cykelparkering i Kragstalund, vilket kom-
mer att utredas. Gällande trafiksäkerhet har bland annat en åtgärdsvalstudie av Lindholmsvägen 
mynnat ut i en rapport med åtgärdsförslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Projektering och 
planering av dessa pågår. Säkra skolvägar ses över kontinuerligt och har alltid en hög prioritet. Även 
befintliga vägnätet och gång- och cykelnätet underhålls med ny beläggning och upprustning av väg-
belysning. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Nöjd med kommunala 
gator och vägar (NKI) 

- 50 - 

Nöjd med kommunala 
gång- och cykelvägar 
(NKI 

- 50 - 

SCB:s medborgarenkät genomförs på hösten vartannat år (ojämnt år) 

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 Målet är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

Prognosen för Vallentuna kommuns ekonomiska resultat 2020 är positivt och det finansiella resul-
tatmålet för året bedöms bli uppfyllt. Kommunens ekonomiska förutsättningar har förändrats kraf-
tigt under året till följd av coronapandemin och konjunkturnedgången. Vallentuna kommun genom-
förde tidiga och omfattande insatser för att motverka spridningen av coronaviruset. Kommunen har 
även genomfört insatser för att motverka andra negativa effekter av pandemin och konjunkturned-
gången. De ekonomiska konsekvenserna följs upp och redovisas i nämndernas uppföljningsrappor-
ter som särskilt har anpassats för att synliggöra effekterna och planerade åtgärder. Genom att särre-
dovisa kostnader skapades ett bra underlag för återsökning av statsbidrag under året. 

För att kunna bedriva verksamheten inom kommunstyrelsens budgetram har omfattande anpass-
ningar genomförts under 2018 och 2019. Under 2020 genomförs ytterligare åtgärder för att klara en 
stor ekonomisk utmaning knuten till nya förutsättningar till följd av pandemin och konjunkturned-
gången. 

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

För att stödja verksamheterna att använda resurserna effektivt har ett webbaserat budget- och pro-
gnosverktyg införts. Det stärker en god kontroll av ekonomin inom samtliga förvaltningar, ökar 
transparensen och minskar sårbarheten jämfört med egna mallar för budget och uppföljning. 

Upphandling och inköp är en viktig nyckel till att bedriva verksamheterna kostnadseffektivt. Under 
året implementeras ett digitalt verktyg för beställningar så att inköp görs inom avtal och säkerställer 
rätt produkt och rätt pris. 
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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. 

Självfinansieringsgraden är ett mått på kostnadseffektivitet. Självfinansieringsgraden visar hur stor 
del av investeringarna som finansieras med egna medel och uppföljningen sker i årsredovisningen. 
Självfinansieringsgraden förbättrades under 2019 beroende på ett gott ekonomiskt resultat samt att 
investeringsvolymen nästan halverades mot föregående år. Kostnadseffektiviteten kan också mätas 
genom att ställa nettokostnaderna för kommunens verksamheter i relation till antal invånare. Även i 
detta fall görs uppföljningen vid årets slut. Nettokostnaderna för verksamheterna i förhållande till 
antal kommuninvånare ökade endast med 0,4 procent mellan åren 2018 och 2019. 

  

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

 Målet är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

Beskrivning: 

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

Målanalys: 

Kvalitetsarbetet genomsyrar organisationen där kvalitetsnätverket har en central roll i att utveckla 
och stötta verksamheter efter uppsatta mål. Metoderna benchmarking och best practice är ledande i 
kvalitetsarbetet både centralt men även i verksamheterna. 

Kommunens digitaliseringsarbete fokuserar på kommunövergripande aktiviteter som primärt ska 
gynna extern kund genom förenklade arbetssätt internt. 

Exempel på aktiviteter är kartläggning av system. Aktiviteten möjliggör hur vi maximalt kan an-
vända befintliga system utan onödiga inköp. 

Effektivitetsstudier med benchmarking och best practice som väsentliga delar genomförs kom-
munövergripande för att öka effektiviteten i kommunens verksamheter. Effektivitetsstudier har ge-
nomförts som underlag för organisationsförändringar såsom införande av kontaktcenter och över-
syn av IT. Införande av kontaktcenter ledde till en avsevärt höjd kvalitet i bemötande och tillgäng-
lighet. Effektivitetsstudierna genomförs systematiskt och bidrar till att kommunens verksamhet har 
låg kostnad och hög kvalitet. 

Den ena indikatorn för området kostnadseffektivitet är nettokostnaderna för kommunens verksam-
heter satt i relation till antal invånare. Genom att måttet omfattar kommunen samtliga verksam-
heter blir det en totalbild av effektiviteten. Analysen sker vid årets slut. Mellan åren 2018 och 2019 
ökade nettokostnaden för kommunens verksamheter endast med 0,4 procent. Under 2019 upp-
nådde kommunen ett ekonomiskt resultat som uppgick till 65,9 mnkr och det var 31,9 miljoner kro-
nor bättre än 2018. Det goda resultatet beror till stor del på en ökning av skatteintäkter samt att 
nämndernas nettokostnader endast ökade med 3 procent. I förhållande till att befolkningen också 
ökade blir det endast en ökning med 0,4 procent av nettokostnaderna per invånare. 

Självfinansieringsgraden är den andra indikatorn inom området kostnadseffektivitet. Självfinansie-
ringsgraden visar hur stor del av investeringarna som finansieras med egna medel. Årets resultat 
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tillsammans med avskrivningarna ställs i relation till årets investeringar. Analysen sker i årsredovis-
ningen. Självfinansieringsgraden steg under 2019 till 81,7 procent efter att under flera år ha mins-
kat. Halva förklaringen är det goda resultatet 2019 och den andra förklaringen är att investeringsvo-
lymen nästan halverades. Investeringsutgifterna steg varje år under 2015-2018 för att 2019 göra ett 
trendbrott. Årets resultat 2015-2017 var högre än 2018 men lägre än 2019. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Nettokostnader per in-
vånare, enligt årsredo-
visning 

Redovisas i verksam-
hetsberättelsen 

49 695 49 514 

Självfinansieringsgrad, 
enligt årsredovisning 

Redovisas i verksam-
hetsberättelsen 

81,7 % 32,0 % 

Nämndens mål: Effektivt och flexibelt lokalutnyttjande. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 

Beskrivning 

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

Målanalys: 

Med utgångspunkt från policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter har kom-
munen en rutin för lokalförsörjning och hyra. Rutinen har utvecklats för att stärka arbetet med lo-
kaleffektivitet. Den reviderade rutinen fastställdes i april. 

Kommunen har en lokalresursplaneringsgrupp med representanter från olika verksamheter för att 
löpande hantera ändrade lokalbehov och skapa en effektiv användning av kommunens lokaler. Det 
handlar om att ta tillvara möjligheter till samnyttjande av lokaler och avveckling av lokaler som ej 
svarar mot kommunens behov. 

En fastighetsstrategisk grupp har skapts för att hantera fastighetsfrågor som har stor påverkan på 
förvaltningarnas ekonomi eller internhyresmodellen. En genomlysning pågår av fastighetsbudgeten 
och utveckling av internhyresmodellen, syftet är att öka transparensen och förståelsen för modellen 
men också för att få ett koncerntänk som är kostnadseffektivt för samtliga verksamheter i kommu-
nen. Under hösten kommer även en fördjupad genomgång av alla hyreskontrakt genomföras avse-
ende kostnader och ytor med mera. Den fördjupade genomgången kommer att kunna nyttjas som 
stöd i framtida arbete avseende effektivt lokalnyttjande. 

Indikatorerna för lokaleffektivitet är under utveckling och omfattar grundskola, äldreomsorg och 
kontor. Yta per anställd vid kontor har ökat de senaste två åren till följd av att antalet anställda har 
minskat. Yta per boende i äldreomsorg är inte helt jämförbar mellan åren. Vissa verksamheter har 
bytt lokal under året och vid byte uppstår vakanser som påverkar jämförelsen. Yta per boende under 
2020 omfattar även tre kunder från annan kommun. Vad som ska ingå i nyckeltalet samt hur det 
ska kunna bli jämförbart mellan åren behöver utvecklas. 
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Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Lokaleffektivitet, yta per 
elev i grundskola 

15 kvm 15 kvm 15 kvm 

Lokaleffektivitet, yta per 
boende i äldreomsorg 

82 kvm 79 kvm 76 kvm 

Lokaleffektivitet, yta per 
anställd vid kontor 

27,5 kvm 26,9 kvm 25,1 kvm 
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Styrkort 

Styrkortet i Vallentuna kommun består av nyckeltal som är grupperade inom fem olika områden; 
Kund/Invånare, Verksamhet, Miljö, Ekonomi, Medarbetare. 
Varje område presenteras med ett antal nyckeltal och med en analys av utfallet. 

Kund/Invånare 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Rikets 
snitt 

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

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

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

Nöjd med renhållning*  57 -  

Öppna jämförelse Nöjd-Kund-Index (NKI) - Företagskli-
mat (SKR) 

- 67 42 73 

Nöjd Upphandlings Index (NUI) - - - - 

Arbetslösheten hos utrikesfödda, Arbetsförmedlingens 
mätning 

12,2 % 11 % 8,9 % 21,5 % 

Arbetslösheten totalt, Arbetsförmedlingens mätning 5 % 3,6 % 3,0 % 9 % 

En samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för 
medborgare att delta i kommunens utveckling 

- - - - 

*SCB:s medborgarenkät genomförs på hösten vartannat år (ojämnt år) 

Analys - Kund/Invånare 

Till följd av pandemin och konjunkturnedgången har arbetslösheten generellt ökat, i kommunen så-
väl som riket. Den öppna arbetslösheten i kommunen uppgår för juli månad till 3,7 procent samti-
digt som andelen i program med aktivitetsstöd är 1,3 procent. Motsvarande siffror för riket är 5,7 
procent samt 3,7 procent. Arbetslösheten totalt för kommunen uppgår till 5 procent, vilket kan jäm-
föras med totala arbetslösheten i riket, 9 procent. Vallentuna är även bland de tre kommuner i länet 
som har lägst arbetslöshet. 

Arbetslösheten hos utrikesfödda är vanligen högre än arbetslösheten generellt. Även arbetslösheten 
hos utrikesfödda, 12,2 procent, är dock väsentligt lägre i Vallentuna kommun jämfört med nivån i 
riket, 21,5 procent. 

Konjunkturinstitutet konstaterade redan i december 2019 att den svenska ekonomin har gått in i en 
tydlig avmattningsfas, vilket är normalt efter flera år med högkonjunktur. Avmattningen bedömdes 
då förstärkas av osäkerheten kring brexit och handelskonflikter. Produktionen i den svenska ekono-
min förväntades därför blir lägre och arbetslösheten något högre än normalt 2020 och 2021. Därut-
över har effekterna av covid-19 och vidtagna försiktighetsåtgärder tillkommit under våren, vilket bi-
dragit till stora effekter på många branscher. Arbetsförmedlingen rapporterade under mars månad 
om historiskt höga varselnivåer; antalet varslade per månad översteg kraftigt nivåerna per månad 
1992 och 2008. Utifrån de ekonomiska effekterna har regeringen presenterat ett antal krispaket för 
jobb och omställning under våren, bland dessa finns till exempel olika typer av branschstöd och per-
mitteringsstöd. 

Arbetsförmedlingens sedan tidigare beslutade omorganisation och neddragningar har medfört att 
de personalresurser som arbetar mot de 6 kommunerna i sektionen Nordöstra Stockholm under 
2020 är väsentligt lägre än tidigare år. En hög grad av digitalisering, resursbrist tillsammans med 
vårens riktlinjer om distansarbete kan försämra myndighetens möjligheter att möta behoven hos de 
som står längst bort från arbetsmarknaden. 

Kommunens arbetscoachningsverksamhet har under våren förmedlat anställningar med stöd från 
Arbetsförmedlingen till verksamheterna. Möjligheten att ta emot och introducera nya medarbetare 
har dock i hög grad försvårats av effekterna av covid-19. Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
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om distansarbete i de verksamheter där det är möjligt, periodvis hög sjukfrånvaro inom barn- och 
ungdomsförvaltningen samt besöksförbud inom socialförvaltningens verksamhet har bidragit till att 
många verksamheter inte sett möjlighet att medverka. Minskad smittspridning under hösten be-
döms kunna förbättra förutsättningarna. 

Vallentunas företagsstruktur, med en hög andel små och medelstora företag, bedöms ha bidragit till 
att kommunens arbetslöshet inte har ökat så mycket som i övriga länet och riket. 

Verksamhet 

  
Prognos 

2020 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Energiförbrukning för uppvärmning, verklig förbruk-
ning, kWh/m2 

 - 90,3 94,6 

Energiförbrukning för uppvärmning, graddagskorrige-
rad förbrukning, kWh/m2 

 - 96,8 104,3 

Andel akut underhåll av totala kostnader för kommu-
nens fastigheter 

3,0 % 3,6 % 3,4 % 4,2 % 

Årlig befolkningsutveckling 0,6 % 0,1 % 1,9 % 0,8 % 

Antal kommuninvånare 34 298 34 110 34 085 33 436 

Antal nystartade företag 172 - 267 293 

Antal företag totalt 3 957 - 3 908 3 929 

Antal färdigställda bostäder inom Sverigeförhand-
lingen 

122 - 199 89 

Antal byggda bostäder (byggstarter) 204 - 284 46 

Antal antagna detaljplaner 5 2 2 4 

Antal planremisser 13 6 4 9 

Analys - Verksamhet 

Befolkningsutvecklingens ökningstakt år 2020 beräknas bli lägre än det långsiktiga genomsnittet. 
Det beror dels på variationer mellan åren i nybyggnadstakten och att antalet nyinflyttade beräknas 
bli lägre till följd av covid-19 och dess negativa påverkan på flyttbenägenheten. Under hösten beräk-
nas dock inflyttningen öka något, då bland annat ett flerbostadshus med 50 bostäder (Hövdingahöj-
den) blir inflyttningsklart. Cirka 80 procent av lägenheterna är redan sålda. 

Vallentuna kommuns åtagande för färdigställda bostäder inom Sverigeförhandlingen uppgår till 
5 650 bostäder under år 2017-2035. Fram till och med år 2019 har 495 bostäder färdigställs. Pro-
gnosen för året är att 122 bostäder färdigställs. 

Under förra året byggstartade 284 bostäder. 124 av de byggstartade bostäderna var i utvecklingsom-
rådet Åby Ängar varav 60 bostäder var en del av ett äldreboende. Andra större utvecklingsområden 
där byggstarter skedde under år 2019 var Kårsta-Rickeby 1, del av Rickebyhöjd 1, Tingvalla och 
Haga 3. Prognosen för 2020 var inledningsvis 204 byggstarter men kommer sannolikt bli lägre då 
åtminstone ett större byggprojekt (ytterligare ett kvarter i Åby ängar om cirka 60 bostäder) har för-
skjutits framåt i tiden. Generellt råder en osäkerhet kring hur pandemin kommer att påverka bo-
stadsbyggandet de närmaste åren. 

Två detaljplaner har antagits. Lindholmen-Strömgården vilken kommer att generera cirka arton bo-
städer. Den andra är detaljplanen för Kragstalund-Östra med cirka 60 bostäder, 50 bostäder i flerfa-
miljshus och 9 radhus. Denna detaljplan är överklagad till Mark – och Miljödomstolen. Ytterligare 
tre detaljplaner planeras att bli antagna under hösten 2020. Ormsta-Stensta (cirka 320 bostäder), 
Kristineberg etapp 1 (cirka 800) samt Åbyholm (cirka 800). Det finns en risk för överklaganden vil-
ket kan innebära att laga kraft datum förskjuts till 2021. 

Under 2020 har samråd skett för Gamla-Polishuset, granskning för Åbyholm och Ormsta-Stensta 
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samt samråd och granskning för fem vägföreningar som ändrar huvudmannaskap till kommunalt. 

Nyckeltal för energiförbrukning redovisas för helår i verksamhetsberättelsen. Under årets första åtta 
månader har den verkliga förbrukningen varit cirka 10 procent lägre per kvm än 2019 och antalet 
graddagar cirka 7 procent lägre än 2019. Det vill säga ett varmare år och lägre energiförbrukning. 

Andel för akut underhåll av totala kostnader för kommunens fastigheter ligger på 3,6 procent för 
perioden medan helårsprognos visar 3,0 procent som är 0,4 procentenheten lägre än föregående år. 

Medarbetare 

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

   

Sammanfattning medarbetare kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens personalnyckeltal redovisas nedan per förvaltning och inte på nämndnivå som 
tidigare. Följande stycke behandlar kommunstyrelsen som helhet, mer detaljerade kommentarer 
finns under respektive förvaltnings tabell med personalnyckeltal. 

Den 1 april 2020 trädde den planerade omorganisationen i kraft med den nya teknik- och fastighets-
förvaltningen (TFF), vilket innebär att vissa enheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) 
från och med detta datum tillhör den nya förvaltningen. Detta påverkar jämförelsen mellan nuva-
rande och tidigare perioder inom SBF, samt att den nya förvaltningen (TFF) saknar jämförelsetal. 

För kommunstyrelsen som helhet har antalet månadsavlönade ökat något jämfört med föregående 
period, vilket är en följd av omorganisationen inom SBF och den nya förvaltningen TFF. Inom kom-
munledningskontoret har antal tillsvidareanställningar har minskat något. 

Den totala sjukfrånvaron har ökat något inom kommunstyrelsen jämfört med tidigare perioder. To-
talt sett är det andelen långtidssjuka (och antalet långtidssjuktimmar) mer än 60 dagar som påver-
kat ökningen. Antalet sjuktimmar kortare än 60 dagar ligger på samma nivå som föregående år, 
samma period. Sjukfrånvaron har periodvis varit hög inom vissa enheter som haft verksamhet igång 
under pandemin, medan ett stort antal medarbetare har kunnat arbeta via distans och på så sätt 
minskat risken för smitta och sjukdom. 

Kommunstyrelsen har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommunledningens 
riktlinjer under pandemin. Respektive förvaltningschef har fattat beslut om tillämpning av dessa 
riktlinjer för att säkerställa minskad smittspridning kopplat till att hålla avstånd, hygien och att ar-
beta hemifrån. Huvudregel inom kommunstyrelsens förvaltningar har varit att arbete ska ske på di-
stans i den mån verksamheten har kunnat bedrivas så. En stor del av medarbetarna har arbetat via 
distans sedan mitten av mars. De medarbetare som haft arbetsuppgifter som inte kunnat utföras på 
distans har arbetat i verksamheten som vanligt. De medarbetare med behov av att vara på kontors-
platser har kunnat arbeta isolerat med så få sociala kontakter som möjligt. 

I syfte att förebygga skador och förbättra arbetsmiljön vid distansarbete har medarbetare erbjudits 
möjlighet att ta hem tillbehör som datorskärm, stolar och skrivbord exempelvis. Det har publicerats 
filmer och övningar på intranätet via företagshälsovården kring avslappningsövningar och puls-
höjande aktiviteter för rörelse. Verktyg för digitala möten infördes snabbt vilket underlättade kom-
munikationen och möteskulturen kring det planerade arbetet. 
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Medarbetare kommunledningskontoret 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Antal anställda 86 87 120 

Varav tillsvidareanställda 77 83 98 

Antal årsarbetare 85,2 86 117,8 

Medelålder 43,9 44,8 46,6 

Medellön (tkr) 44 43,9 36,6 

Medianlön (tkr) 40 39,7 35,4 

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 40,9 % 48,1 % 43,6 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 2,9 % 2,8 % 4,8 % 

Kvinnor 2,8 % 3,5 % 4,5 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 1,3 % 1,3 % 1,8 % 

30 - 49 år 2,4 % 2,2 % 2,5 % 

50 år och äldre 4,9 % 6,1 % 9,2 % 

Samtliga 2,9 % 3,2 % 4,7 % 

Personalomsättning 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Tillsvidareanställda medarbetare 12,4 % 14,6 % 11,6 % 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Anställda, andel män 37 % 38,0 % 47 % 

Analys medarbetare kommunledningskontoret 

Inom kommunledningskontoret har antalet tillsvidareanställningar minskat i förhållande till före-
gående period. Det beror delvis på att några anställningar inom arbetsmarknadsavdelningen (som 
avvecklades tidigare) har avslutats under perioden. Det finns några nyanställda vars provanställning 
pågår, vilket kan komma att leda till en ökning av antal tillsvidareanställda vid årets slut. Antalet 
månadsavlönade ligger kvar på samma nivå vilket beror på att några extratjänster inom BEA-avtalet 
samt tidsbegränsade anställningar kommer att avslutas under året. 

Den totala sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med föregående period, både vad gäller sjukfrån-
varo kortare än 60 dagar samt andel långtidssjuka mer än 60 dagar. Kontaktcenter har fortsatt be-
drivit sin verksamhet i kulturhusets lokaler under pandemin och hade under mars och april hög 
sjukfrånvaro då verksamheten följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Olika skyddsåtgär-
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der har införts i syfte att minska risk för smittspridning och samtidigt har personal från övriga av-
delningar inom kommunledningskontoret stöttat kontaktcenter under perioden med hög sjukfrån-
varo. 

Medarbetare samhällsbyggnadsförvaltningen 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Antal anställda 27 127 117 

Varav tillsvidareanställda 26 110 114 

Antal årsarbetare 27 120,6 114,8 

Medelålder 39,3 46,9 48,6 

Medellön (tkr) 46,7 36,3 37,2 

Medianlön (tkr) 40 33,5 34 

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 54,8 % 47 % 37,4 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 4,7 % 3,6 % 3,2 % 

Kvinnor 6,2 % 7,5 % 5,6 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 3,0 % 12,4 % 3,4 % 

30 - 49 år 4,2 % 3,6 % 4,0 % 

50 år och äldre 8,9 % 6,3 % 5,5 % 

Samtliga 5,4 % 5,7 % 4,6 % 

Personalomsättning 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Tillsvidareanställda medarbetare 16,2 % 19,3 % 13,6 % 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Anställda, andel män 41 % 43 % 40 % 

Analys - Medarbetare samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningens jämförande siffror påverkas av omorganisationen med införande 
av den nya teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF), då ett stort antal medarbetare sedan 1 april 
2020 tillhör den nya förvaltningen TFF. 

Andelen sjukfrånvaro sjönk från och med april och framåt i samband med omorganisationen. 
Många av förvaltningens medarbetare har sedan dess haft möjlighet att arbeta via distans och på så 
sätt minska risken för smittspridning. Andelen sjukfrånvaro var högre bland kvinnor och inom ål-
dersgruppen 50 år och äldre. 
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Det systematiska arbetet med långtidssjukskrivna medarbetare fortlöper med aktiva åtgärder och 
uppföljningar. Samtliga långtidssjukskrivna har en rehabiliteringsplan som uppdateras kontinuer-
ligt. 

Medarbetare teknik- och fastighetsförvaltningen 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Antal anställda 105   

Varav tillsvidareanställda 83   

Antal årsarbetare 101,1   

Medelålder 46,6   

Medellön (tkr) 33,7   

Medianlön (tkr) 26   

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 51,8 %   

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 4,1 %   

Kvinnor 9,0 %   

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 9,6 %   

30 - 49 år 2,4 %   

50 år och äldre 10,3 %   

Samtliga 6,8 %   

Personalomsättning 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Tillsvidareanställda medarbetare 7,6 %   

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Anställda, andel män 49 %   

Analys - Medarbetare teknik- och fastighetsförvaltningen 

Teknik och fastighetsförvaltningen saknar jämförande siffor från föregående perioder. Nyckeltalen 
avser perioden 1 april till och med 31 augusti. 

Den totala sjukfrånvaron var som högst under april och maj i samband med coronapandemins ut-
brott och förvaltningen har haft många medarbetare ute i verksamhet under perioden. Andelen 
sjukfrånvaro var högst bland kvinnor och inom den yngre åldersgruppen 29 år och yngre, samt 
inom åldersgruppen 50 år och äldre. 
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Det systematiska arbetet med långtidssjukskrivna medarbetare pågår med aktiva åtgärder och upp-
följningar. Samtliga långtidssjukskrivna har en rehabiliteringsplan som uppdateras kontinuerligt. 

Ekonomi 

I en separat del beskrivs kostnader eller intäktsbortfall som uppstått till följd av coronapandemin. 

Sammanfattning 

Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är totalt sett enligt budget. Ett 
mindre överskott redovisas inom räddningstjänst på 0,1 miljon kronor. Prognosen innehåller ett un-
derskott inom egen försörjning som täcks genom omfattande effektiviseringar som genomförts 
inom kommunledningskontoret inför 2020 och ytterligare åtgärder under 2020. 

(Mnkr) 
Sparande 
i eget ka-

pital 

Budget 
2020 

Avvikelse 
prognos 

2020 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

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

Räddningstjänst - -20,1 0,1 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 0,1 13,0 17,1 

*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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Ekonomiska effekter till följd av coronapandemin 

Kostnader och intäktsbortfall relaterade till coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos 

Kommunledningskontoret Nedlagd arbetstid omräknat i kro-
nor inkl. PO 

-4,0 -4,5 

 Ersättning för sjuklönekostnader. 
(Från Försäkringskassan.) 

0,1 0,1 

 Minskade schablonintäkter Mi-
grationsverket 

 -3,1 

 Inköp av system, diverse kostna-
der 

-0,3 -0,4 

Teknik-och fastighetsförvalt-
ningen 

Intäktsbortfall, parkeringshyror 
samt kontrollavgifter 

 -0,1 

Teknik-och fastighetsförvalt-
ningen Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen 

Ersättning för sjuklönekostnader, 
SBF/TFF Ram Teknik-och fastig-
hetsförvaltningen 

0,1 0,1 

Teknik-och fastighetsförvalt-
ningen 

Ökade nettokostnader för över-
tid, skydd och förbruknings-
material inom städverksamhet 

-0,5 -0,6 

Teknik-och fastighetsförvalt-
ningen 

Ersättning för sjuklönekostnader 
från Försäkringskassan och bidrag 
från Socialstyrelsen, Resultatverk-
samhet fastighet 

0,5 0,5 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Intäktsbortfall, upplåtande av 
torgyta 

 -0,1 

Totalt utfall och prognos för nämnden -4,1 -8,1 

Kommentar 

Staten har i en förordning (2020:193) om statsbidrag beslutat att stödja kommuners verksamheter 
för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19. Statsbidraget omfattar hälso- och sjukvårdsverk-
samheten och socialtjänstverksamhetens omsorg när det gäller omsorg om äldre personer och per-
soner med funktionsnedsättning. Ersättning beslutas av Socialstyrelsen och gäller inte alla typer av 
kostnader. Ersättningen gäller ej intäktsbortfall. Det är möjligt att skicka in ansökan vid två tillfällen 
under 2020. Första ansökningsdatumet var 31 augusti och sista ansökningsdatumet är 30 novem-
ber. Vallentuna kommun har skickat in en första ansökan om ersättning och kommer även att 
skicka in en ansökan för den andra perioden. 

För att synliggöra kostnaderna för pandemin har kommunledningskontoret uppskattat och bokfört 
den arbetstid som lagts ner för att motverka och hantera pandemin. Ordinarie arbete har fått ompri-
oriterats och till större delen senarelagts. Syftet med redovisningen är tydliggöra kostnaderna. Där-
till godkänner Socialstyrelsen endast bokförda kostnader för att bevilja statsbidrag. Det råder dock 
stor osäkerhet kring vilka kostnader Socialstyrelsen kommer att godkänna. 

Riksdagen beslutade om tillfälliga regler som innebar att kommunen fick ersättningen från Försäk-
ringskassan för sjuklönekostnaden under månaderna april till och med juli. 

Migrationsverket beslutade i april att skjuta upp mottagandet av kvotflyktingar på grund av coro-
naviruset spridning i världen och i Sverige. Det innebar att alla inplanerade överföringar till kom-
munerna ställdes in. Migrationsverket har från och med augusti återupptagit arbetet med att över-
föra kvotflyktingar gradvis. Vallentuna kommun har fått 5 anvisningar med start från oktober. 

Kostnaderna inom kommunledningskontoret omfattar bland annat informationsinsatser och inköp 
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av ett debatt- och voteringssystem samt videokonferenssystem som möjliggör deltagande på distans 
för politiska möten. 

Inom teknik och fastighetsförvaltningen kommer parkeringsverksamheten att drabbas av ett in-
täktsbortfall i och med pandemin. Lokala parkeringstillstånd hyrs ut på månadsbasis och efterfrå-
gan minskar i och med att färre personer och lokala företagare befinner sig fysiskt på plats i centrum 
och dess omnejd. Ytterligare en effekt av färre personer i centrum eller personer som nyttjar Ro-
slagsbanan för pendling märks på infartsparkeringen, 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 parkeringsverksamheten uppgår till 0,1 miljoner kronor i minskade intäkter 
men kan komma att förändras över tid beroende på hur restriktioner relaterade till pandemin ut-
vecklas. Under pandemin tar inte samhällsbyggnadsförvaltningen in några intäkter för upplåtande 
av torgytor samt allmän plats, det uppskattade intäktsbortfallet uppgår till 0,1 miljoner kronor. Er-
sättning för sjuklönekostnader från försäkringskassan beräknas uppgå till 0,1 miljoner kronor. 

Utfallet för kostnader relaterade till pandemin är 0,5 miljoner kronor inom städverksamheten. De 
ökade kostnaderna förekommer mest inom personal i form av övertid och förbrukningsmaterial ex-
empelvis pappershanddukar, kemiska produkter och skyddsmaterial. Städverksamheten prognosti-
serar en ökad nettokostnad på 0,6 miljoner kronor på grund av pandemin. Dock finns det osäkerhet 
i prognosen utifrån hur effekten av pandemin utvecklar sig under hösten 2020. Ersättning för sjuk-
lönekostnader från försäkringskassa och bidrag från Socialstyrelsen beräknas uppgå till 0,5 miljoner 
kronor. 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2020 

Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

Kommunledningskontorets verk-
samheter exkl. KSOF 

       

TOTALT          

K -155,5 -94,4 61 % -151,5 4,0 -155,1 -96,1 62 % -151,4 

I 29,5 17,9 61 % 25,6 -3,9 27,7 20,4 74 % 30,7 

N -126,0 -76,5 61 % -125,9 0,1 -127,4 -75,7 59 % -120,7 

Varav corona 

 

-3,3        

Politisk verksamhet     

K -15,5 -9,2 59 % -15,1 0,4 -16,2 -10,9 67 % -16,0 

I 
0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,6 0,6 103 

% 
0,7 

N -15,5 -9,2 59 % -15,1 0,4 -15,6 -10,2 65 % -15,3 

Kommungemensam verksamhet  

K -18,5 -8,9 48 % -16,7 1,8 -16,6 -8,6 52 % -15,1 

I 0,0 1,1  0,1 0,1 0,2 0,1 47 % 0,2 

N -18,5 -7,9 43 % -16,6 1,9 -16,4 -8,5 52 % -14,9 

Kansli  

K -6,3 -3,9 62 % -6,3 0,0 -7,0 -4,2 61 % -6,4 

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

N -6,3 -3,9 62 % -6,3 0,0 -7,0 -4,2 61 % -6,4 
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Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2020 

Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

Stab  

K -7,5 -3,4 46 % -6,9 0,6 -9,1 -5,4 59 % -7,9 

I 1,4 1,0 70 % 1,5 0,1 1,8 1,3 70 % 1,7 

N -6,0 -2,4 40 % -5,3 0,7 -7,3 -4,1 57 % -6,2 

Kontaktcenter         

K -6,4 -3,8 60 % -6,1 0,3 -6,6 -4,4 67 % -6,6 

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

N -6,4 -3,8 59 % -6,0 0,4 -6,6 -4,4 67 % -6,6 

Ekonomiavdelningen  

K -17,8 -11,4 64 % -17,6 0,2 -18,8 -10,8 57 % -18,3 

I 0,4 0,2 56 % 0,4 0,0 0,4 0,3 74 % 0,2 

N -17,4 -11,1 64 % -17,2 0,2 -18,4 -10,5 57 % -18,1 

HR-avdelningen        

K -14,9 -9,2 62 % -14,7 0,2 -14,6 -8,5 58 % -13,8 

I 0,7 0,3 39 % 0,7 0,0 0,7 0,2 32 % 0,6 

N -14,2 -9,0 63 % -14,0 0,2 -13,9 -8,2 59 % -13,2 

Kommunikation och marknad        

K -12,2 -7,2 59 % -11,6 0,6 -13,5 -7,9 58 % -12,7 

I 
0,0 0,1 300 

% 
0,1 0,1 0,3 0,5 166 

% 
0,5 

N -12,2 -7,1 58 % -11,5 0,7 -13,2 -7,4 56 % -12,3 

Egen försörjning        

K -24,0 -16,1 67 % -24,3 -0,3 -20,6 -15,2 74 % -23,6 

I 24,0 13,3 55 % 19,8 -4,2 20,6 15,6 76 % 24,1 

N 0,0 -2,8  -4,5 -4,5 0,0 0,4  0,5 

IT-avdelningen        

K -12,2 -7,8 64 % -12,2 0,0 -12,4 -7,1 57 % -11,1 

I 2,9 1,9 65 % 2,9 0,0 3,0 1,8 59 % 2,7 

N -9,4 -6,0 64 % -9,4 0,0 -9,3 -5,3 56 % -8,4 

Räddningstjänst         

K -20,1 -13,3 66 % -20,0 0,1 -19,8 -13,2 67 % -19,8 

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

N -20,1 -13,3 66 % -20,0 0,1 -19,8 -13,2 67 % -19,8 
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Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2020 

Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

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 

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 kommunledningskontoret är totalt sett enligt budget. Prognosen innehåller ett 
underskott inom egen försörjning som täcks genom omfattande effektiviseringar som genomförts 
inom kommunledningskontoret inför 2020 och återhållsamhet under 2020 för att klara kommu-
nens ekonomi.  Kommunledningskontoret har beslutat om ytterligare åtgärder under hösten 2020 
främst i form av anställningsstopp. 

Avdelningarna inom kommunledningskontoret genomför omfattande arbetsinsatser under året för 
att hantera pandemin inom kommunens verksamheter såsom upphandling och inköp av skyddsut-
rustning, informationsinsatser, säkerhetsarbete, rekrytering och utbildning. Därtill finns några 
kostnader som ökat under året, bland annat kostnader för programvaror och licenser. Parallellt på-
går ett arbete för att bidra till överskott och täcka de minskade intäkterna inom egen försörjning. 

Verksamheterna har personalrelaterade kostnadsminskningar i form av uteblivna utbildningar och 
konferenser samt ersättning från Försäkringskassan för sjuklönekostnader. Vissa planerade aktivi-
teter har också ställts in eller flyttats fram i tid till följd av pandemin, vilket medför att arbetsinsat-
ser och utbildningar senareläggs. Därtill gäller anställningsstopp och allmän återhållsamhet. 

Vallentuna kommun har enligt gällande regler ansökt om statsbidraget vars syfte är stödja kommu-
ners verksamhet för merkostnader till följd av sjukdomen covid -19. Den del som avser kommunled-
ningskontoret uppgick till 2,4 miljoner kronor. Utav dessa har 1,0 miljon kronor bokats upp enligt 
försiktighetsprincipen och påverkar således resultatet för perioden. I prognosen för helåret har dock 
inte statsbidraget beaktas då osäkerheten är stor om vilken ersättning Socialstyrelsen beviljar. 

Den politiska verksamheten redovisar totalt ett överskott på 0,4 miljoner kronor fördelat på 
överförmyndarverksamheten, kommunfullmäktige och övrig politisk verksamhet. Det prognostise-
rade överskottet inom överförmyndarverksamheten är 0,2 miljoner kronor och förklaras av ett lägre 
inflöde av ärenden som rör ensamkommande barn samt återbetalning från 2019. Kommunfullmäk-
tiges prognos är ett mindre överskott på 0,1 miljon kronor på grund av lägre arvodeskostnader än 
budgeterat. Prognosen bygger på att höstens sammanträden sker i enlighet med tidigare fastställd 
sammanträdesplan. Ett mindre överskott redovisas inom övrig politisk verksamhet då bidraget som 
betalats ut för gemensamhetslokaler var något lägre än budgeterat. 

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 prognostiserat överskott med 1,9 miljoner kronor inom 
kommungemensam verksamhet. 

Årsprognosen för egen försörjning är ett underskott om 4,5 miljoner kronor. Orsaken till det 
stora befarade underskottet förklaras dels av lägre schablonersättningar om cirka 3,1 miljoner kro-
nor, dels uteblivna tomhyresintäkter från Migrationsverket samt uteblivna hyresintäkter från hyres-
gäst. Schablonersättningen minskar till följd av att Migrationsverket stoppade mottagandet av kvot-
flyktingar under perioden mars till mitten av augusti. Att mottagandet var pausat innebär uteblivna 
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hyresintäkter. Dessa kan till viss del återsökas i form av tomhyra genom ansökan till Migrationsver-
ket. Utifrån försiktighetsprincipen har delar av summan bokats upp, då Migrationsverket kan be-
sluta att inte ersätta fullt ut. Beroende på 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 inte heller kan återsökas. Den speciella situation kom-
munen har under 2020 är att två av paviljongerna (Ekskogen och Brottby) kommer att avvecklas i 
början av 2021 och anvisningar till dessa paviljonger kan därför endast ske under 2020. Vallentuna 
kommun har fått 5 nya anvisningar med början i oktober. Samtidigt har Migrationsverket meddelat 
att anvisningstakten kan bli hög under slutet av året, men anvisningstalen är osäkra. Sammantaget 
innebär detta att kommunen inte kan erbjuda merparten av de tomma rummen i paviljongerna som 
bostad, vilket innebär att kommunen då ej heller kan få ersättning från Migrationsverket för den tid 
som bostaden varit tom i väntan på pausat mottagande. 

Utöver kommunledningskontorets verksamheter visar kommunens del i räddningstjänsten ett 
mindre överskott på 0,1 miljoner kronor under 2020. Det beror på att debiteringen delvis sker uti-
från antal kommuninvånare. 

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 -97,8 -57,8 59 % -97,7 0,1 -93,1 -62,4 67 % -93,5 

I 34,0 22,7 67 % 33,9 -0,1 35,3 25,6 72 % 36,8 

N -63,8 -35,0 55 % -63,8 0,0 -57,8 -36,8 64 % -56,7 

Varav corona 0,0  -0,1      

Fysisk planering        

K -4,5 -2,8 63 % -4,5 0,0 -4,2 -1,8 44 % -4,0 

I 0,3 0,1 20 % 0,3 0,0 0,3 0,0 5 % 0,1 

N -4,2 -2,8 66 % -4,2 0,0 -3,9 -1,8 47 % -3,9 

Markreserven     

K -2,0 -0,9 46 % -2,0 0,0 -5,5 -3,1 57 % -5,0 

I 0,3 0,2 76 % 0,3 0,0 3,7 2,2 59 % 3,8 

N -1,8 -0,7 42 % -1,8 0,0 -1,8 -0,9 52 % -1,2 

Parkeringsverksamheten     

K -1,3 -0,9 67 % -1,3 0,0 -1,4 -0,9 64 % -1,5 

I 1,0 0,8 79 % 0,9 -0,1 1,1 1,0 99 % 1,1 

N -0,3 -0,1 28 % -0,4 -0,1 -0,4 0,1 -38 % -0,4 

Väghållning     

K -35,5 -22,5 64 % -35,3 0,2 -32,6 -25,9 80 % -35,7 

I 3,2 2,2 69 % 3,2 0,0 3,0 2,3 77 % 3,5 

N -32,3 -20,4 63 % -32,1 0,2 -29,5 -23,6 80 % -32,2 

 

 

    



Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari - augusti 2020 35(44) 

Mnkr 
Budget 

2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

Parkverksamheten 

K -12,7 -7,2 57 % -12,8 -0,1 -12,1 -8,0 66 % -12,0 

I 0,1 0,1 164 % 0,1 0,0 0,2 0,0 0 % 0,0 

N -12,7 -7,1 56 % -12,8 -0,1 -11,9 -8,0 67 % -12,0 

Natur- och vattenvård     

K -3,5 -1,9 55 % -3,5 0,0 -3,6 -2,0 55 % -2,5 

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

N -3,5 -1,9 55 % -3,5 0,0 -3,2 -2,0 61 % -2,0 

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

    

K -16,5 -8,9 54 % -16,5 0,0 -13,9 -8,0 57 % -14,2 

I 7,9 5,3 67 % 7,9 0,0 7,2 4,8 67 % 6,9 

N -8,6 -3,6 42 % -8,6 0,0 -6,7 -3,2 48 % -7,3 

Arrenden och skogsavverkning       

K -0,7 -0,4 56 % -0,7 0,0 -0,6 -0,2 25 % -0,2 

I 2,4 1,5 62 % 2,4 0,0 1,8 1,3 72 % 2,0 

N 1,7 1,1 65 % 1,7 0,0 1,2 1,2 98 % 1,8 

Flyktingmottagande        

K -1,3 -0,8 63 % -1,3 0,0 -1,5 -1,4 88 % -1,9 

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

N -1,3 -0,8 63 % -1,3 0,0 -1,5 -1,4 88 % -1,9 

Bostäder (brf)     

K -18,8 -10,8 58 % -18,8 0,0 -17,0 -11,0 65 % -16,8 

I 18,9 12,5 66 % 18,9 0,0 17,7 12,5 71 % 18,8 

N 0,1 1,7 1 708 % 0,1 0,0 0,7 1,5 229 % 2,0 

Exploatering övrigt     

K -1,0 -0,5 49 % -1,0 0,0 -0,6 0,0 0 % 0,5 

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

N -1,0 -0,5 49 % -1,0 0,0 -0,6 0,0 0 % 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. Coronapandemin har också fått till följd att 
fler anmälningar har inkommit då människor i större utsträckning rör sig i skog och mark än tidi-
gare, vilket medför att det akuta underhållet har ökat inom både park och natur. Den milda vintern 



Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari - augusti 2020 36(44) 

och minskade kostnader för främst vinterväghållning bidrar till att täcka kostnaderna för åtgär-
derna relaterade till stormen samt effekterna av corona. 

Några av förvaltningarnas verksamheter är mer påverkade av coronapandemin än andra. För att 
hjälpa företagarna har kommunen skjutit upp avgifter för till exempel upplåtande av torgytor. In-
täkterna för parkeringshyror samt kontrollavgifter minskar då färre bilar trafikerar och parkerar i 
kommunen. 

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 övergripande kostnadsmedvetenhet. 

 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Mnkr 
Budget 

2020 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
20120 

Avvi-
kelse 
mot 
bud-
get 

Budget 
2019 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2019 

Resultatenhet inom fastighet        

To-
talt 

         

K -254,6 -167,3 66 % -251,8 2,8 -236,8 -157,2 66 % -239,3 

I 261,6 174,7 67 % 258,8 -2,8 247,1 161,0 65 % 249,7 

N 
7,0 7,4 106 

% 
7,0 0,0 10,3 3,8 37 % 10,5 

Varav corona     

Administrativa kostnader, lö-
ner m.m 

   
    

K -16,7 -10,6 63 % -16,3 0,4 -14,7 -9,6 65 % -14,0 

I 
0,7 0,7 100 

% 
0,7 0,0 0,7 0,7 104 

% 
1,1 

N -16,0 -9,9 62 % -15,7 0,4 -14,1 -8,9 63 % -12,8 

Fastex         

K 
-3,5 -3,5 102 

% 
-5,2 -1,7     

I 3,5 2,8 79 % 4,4 0,9     

N 0,0 -0,8  -0,8 -0,8     

Fastighetsservice, personalkostnader m.m.     

K -8,0 -5,0 62 % -7,4 0,6 -8,0 -5,3 66 % -7,5 

I 3,8 1,6 42 % 2,3 -1,5 3,1 2,8 78 % 4,3 

N -4,2 -3,4 80 % -5,1 -0,9 -4,9 -2,6 57 % -3,3 

Egna- och hyrda fastigheter     

K -200,7 -133,0 66 % -199,4 1,3 -192,1 -126,9 66 % -193,8 

I 227,1 151,9 67 % 227,1 0,0 220,4 140,3 64 % 217,9 

N 26,4 18,8 71 % 27,7 1,3 28,3 13,4 47 % 24,1 
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Ägda bostadsfastigheter      

K -2,3 -1,3 57 % -2,3 0,0 -2,3 -1,2 51 % -2,0 

I 3,1 2,0 63 % 3,1 0,0 2,8 2,0 71 % 3,0 

N 
0,9 0,7 80 % 0,9 0,0 0,5 0,8 163 

% 
1,0 

Städservice inklusive konferensservice     

K -23,4 -13,9 59 % -21,0 2,2 -19,7 -14,2 72 % -22,0 

I 23,4 15,8 68 % 21,2 -2,2 19,7 15,2 77 % 23,5 

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

 

* Fastex är en självfinansierad enhet inom fastighet. Kostnader för fastex finansieras dels bidrag från arbetsförmedlingen 
och dels försäljning av fastighetsrelaterade tjänster inom kommunen. 

Kommentar 

Helårsprognosen för resultatverksamheter inom fastighet är att verksamheterna kommer att bedri-
vas enligt budget. 

Resultatverksamheterna har ett budgeterat positivt resultat om 7,0 miljoner kronor. Resultatet är 
delvis hänförligt till införandet av komponentavskrivning år 2017 som även under året förväntas ge 
ett resultatöverskott samt ett besparingskrav inom verksamheten. Det finns utmaningar att uppnå 
det budgeterade resultatet för verksamheterna inom fastighet. 

I och med färdigställandet av Hagaskolan, som togs i bruk augusti 2019, tillkommer kostnader för 
avetablering av Ormstaskolans paviljonger. Kostnaderna för avetableringen beräknas uppgå till 
cirka 2,7 miljoner kronor under 2020 vilken inte har inräknats i budget. Kostnaderna beräknas att 
bli täckta av minskade energi- och vinterhållningskostnader tack vare den milda vintern och lägre 
elpriser. 

Intäkter för fastighetsservice är lägre än budget på grund av minskade arbetsorder från februari må-
nad. Det är främst en effekt av pandemin som leder till lägre intäkter inom fastighetsservice (utfö-
rare) och minskade kostnader för egna och hyrda fastigheter (beställare). Även Fastex prognostise-
rar en negativ avvikelse på 0,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på färre inkommande upp-
drag vilket kan hänföras till pandemin. 

Städverksamheten har omställningskostnader för barn- och ungdomsförvaltningens pilotprojekt 
gällande städ i extern regi. Projektet innebär minskade intäkter för verksamheten om 6,0 miljoner 
kronor, vilket medför att kostnaderna måste anpassas med samma summa. Omställningskostna-
derna innefattar främst kostnader för uppsägning av personal och för städmaskiner som har avtal 
om tre år. En del av omställningskostnaderna beräknas bli kompenserade av barn- och ungdomsför-
valtningen. 

Från och med första april har samhällsbyggnadsförvaltningen delats till två förvaltningar; samhälls-
byggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen. Fastighetsverksamheten tillhör tek-
nik- och fastighetsförvaltningen. En del i omorganisationen är en effektivisering i chefsledet inom 
fastighet, effekten av detta kommer inte året tillgodo utan kan först ses under år 2021. De inled-
ningsvis ökade personalkostnaderna beräknas bli täckta av vakanta tjänster, allmän kostnadsmed-
vetenhet och prioriterat arbete med effektiviseringsåtgärder. 
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Driftredovisning 

Mnkr 
Budget 

2020 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2020 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

Resultatenhet Avfallshantering       

K -29,4 -19,6 67% -29,4 0,0 -28,9 19,2 66% -26,6 

I 29,4 19,2 65% 29,4 0,0 28,9 -18,1 63% 26,8 

N 0 0,7 - 0,0  0,0 0,3  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 kostnadsökning framöver för högre behandlingspriser och en ny statlig 
skatt på förbränning av avfall. En ny avfallstaxa tillämpas från och med juli 2020 vilket beräknas 
täcka de ökade kostnaderna för en budget i balans. 

Verksamheten har ökade kostnader för inköp av nya matavfallskärl, kostnader för inköp av pappers-
påsar för matavfall samt för 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. Lägre intäkter beror på att de abonnenter som väljer att sortera ut matavfall premie-
ras och får en lägre kostnad på ordinarie abonnemang. 

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 avfallsentre-
prenader pågår och beräknas vara klara under hösten 2020. Framtagande av en ny avfallsplan 
2021-2032 i samarbete med SÖRAB är också under antagande. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt 
Budget 

2020 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2020 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (mnkr) 72,2 17,3 24 % 59,8 12,4 

Beläggning vägar 4,8 1,7 35 % 4,8 0,0 

Cykelvägnät 3,8 -0,3 -8 % 2,0 1,8 

Energisparåtgärder verksam-
hetsfastigheter 

3,0 -0,1 -3 % 1,0 2,0 

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

Inventarier SBF 1,0 0,3 29 % 0,5 0,5 

IT-utrustning 3,0 0,4 13 % 2,5 0,5 

Kommunstyrelsen oförutsett 
(KSOF) 

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

Planerat underhåll verksamhets-
fastigheter 

35,6 12,9 36 % 35,6 0,0 

Trafikinvesteringar 6,0 0,4 6 % 3,5 2,5 

Trafiksäkerhetsåtgärder 5,6 1,2 22 % 4,0 1,6 

Upprustning vägar, gångbanor 4,4 0,5 11 % 4,4 0,0 
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Kommentar 

Beläggning vägar  

Avtal med ny beläggningsentreprenör (Peab) skrevs under den 2 juni 2020. Vägupprustningar är 
beställda men på grund av semestrar har arbetet påbörjats först vecka 35. I en första etapp kommer 
Västlundavägen, Tallhammarsvägen samt delar av Ekebyvägen renoveras. Kostnad för denna etapp 
beräkna till cirka 2,5 miljoner kronor. Vilken nästa etapp blir är inte klart ännu men beställningar 
läggs löpande på mindre vägrenoveringar. 

Rörande Teknikvägen så räcker det inte med endast ny beläggning utan vägen måste läggas om helt 
med nytt obundet bärlager. Dessutom planeras en förlängning till Banvägen av gång- och cykelba-
nan som löper norr om Teknikvägen mellan Rosendalsskolan och Mörbyvägen. Därutöver finns 
önskemål om att slå ihop de båda busshållplatserna mellan Mörbyvägen och Banvägen till en. Sam-
mantaget innebär detta att renoveringen av Teknikvägen skjuts fram något då det behöver projekte-
ras samt samverkas med SL. 

Arbetet med att bredda Lindholmsvägen i en trafikfarlig kurva är nästan klart. Det återstår att sätta 
upp ett vägräcke, vilket kommer att göras i september. 

Cykelvägnät  

Periodens överskott beror på statlig medfinansiering som erhållits för cykelparkeringen i Krags-
talund, vilken färdigställdes 2019. Det finns planer på att anlägga ytterligare en ny cykelparkering i 
Kragstalund och förslaget kommer att utredas närmare och byggas tidigast 2021. Planering av inköp 
av cykelräknare/-barometer pågår. 

Energisparåtgärder verksamhetsfastigheter  

För energisparåtgärder inom verksamhetsfastigheter finns årligen 3,0 miljoner kronor avsatta. Tidi-
gare har mycket av dessa pengar använts till mindre åtgärder för bland annat belysningsbyten. Inför 
2020 har strategin ändrats till att större åtgärder ska utföras. Detta har inneburit att mestadels pro-
jekteringsarbeten utförs under 2020, med en lägre investeringsutgift som följd. Prognosen för 2020 
har därför skrivits ned till 1,0 miljoner kronor. 

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 är 2,5 miljoner kronor. Arbetet som påbörjades förra 
året med att byta ut föråldrade enheter i nätverksinfrastrukturen fortsätter. Enheter som byts ut är 
äldre switchar och accesspunkter som inte längre klarar 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 teams och zoom. Därtill kommer kommunens sko-
lor att från och med år 2021 genomföra alla nationella prov som online-prov. Det har också påbör-
jats en flytt av kommunens servrar från det lokala datarummet till en datacenterleverantör med för-
bättrad redundans samt säkerhet. Ytterligare en fördel är att datacenterleverantören kommer att ta 
tillvara på överskottsenergin som kommunens servrar genererar. Överskottsenergin kommer att bi-
dra till uppvärmningen av kommunens bostäder. 

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: Utemiljön 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 
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några klassrum och Traversen är klara. 

 Kårstaskolan och Karbyskolan: En förstudie angående åtgärder för storkök har genomförts. 

 Bällstabergsskolan: Renovering av kylar och konvertering av köldmedia samt byte av fläkt-
delar har utförts. Utvändigt kommer dräneringsarbete, ny lekutrustning och utebelysning 
snart att vara klara. 

 Hjälmstaskolan: Köksrenoveringsprojektet har utökats med upprustning av kylrum och 
konvertering av köldmedia. Installation av nytt brandlarm är klart. 

 Karlavägens förskola: Sanering av mark och utveckling av gården är utfört. 

 Rosendalsskolan Norra: Nytt stekbord och ny lekutrustning har installerats. Toalettrenove-
ringar pågår. 

 Granåsa förskola: Ny gungställning är monterad. 

 Zetterlunds-, Kragstalunds-, Kusin vitamins- och Norrgårdens förskolor: Avdelningsrenove-
ringar har påbörjats. 

 Lovisedalsskolan: Ny klassrumsbelysning och nytt brandlarm installerat. 

 Libby 55+boende: Radonåtgärder har vidtagits. 

 Kommunförrådet: Installation av nytt ventilationsaggregat pågår. 

 Förskolan Tripp Trapp Trull: Nytt ventilationsaggregat har installerats. 

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

 Digitalisera mera Säkerhet: Överordnade system finns nu på 50 procent av kommunens 
brandlarmanläggningar, 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 under hösten 2020. Bussvändslingan i Gustavslund har färdigställts med växtlighet. Även en 
del åtgärder för att förbättra framkomligheten i korsningar på Lindholmsvägen ska genomföras. Åt-
gärdsvalsstudien av Arningevägen har mynnat ut i en rapport med åtgärdsförslag. Ett av dessa är att 
ett nytt högersvängande körfält anläggs för att öka kapaciteten. 

Trafiksäkerhetsåtgärder  

Åtgärdsvalsstudien av Lindholmsvägen har resulterat 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 
olovligen. 

Upprustning vägar och gångbanor  

Upprustning av vägbelysningen pågår och ett seriebyte av lampor kommer att påbörjas under sep-
tember. Seriebyten kommer att ske enligt en indelning av Vallentuna i fyra zoner där ett seriebyte 
per år ingår i avtalskostnaden. 

Tre gång- och cykelvägar har identifierats som behöver upprustas under året. Den första åtgärdas i 
samband med att Västlundavägen renoveras. De två andra är belägna i Ormsta respektive Kragsta. 

Klagomål på bullernivåer från Lindholsmvägen har inkommit varför det eventuellt kommer att bli 
aktuellt med byggnation av bullerplank på del av sträckan. Bullret härrör i första hand från den 
byggtrafik som har med byggnationen av Molnbydepån att göra samt från ersättningsbussarna för 
Roslagsbanan, varför eventuellt beslut om bullerplank får avvakta tills efter årsskiftet. 
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Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

Projekt 2020 Totalt, projekt Klart 

 Budget Utfall 
Pro-
gnos 

Budget Utfall Prognos år 

Totalt (mnkr) 94,7 15,8 40,4 623,8 67,0 623,4  

Centrumutveckling 1,0 0,0 0,1 1,0 0,0 1,0 2021 

Cykelbana runt Vallentunasjön, 
förstudie 

0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 2020 

Digitalisering KLK 2,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 2022 

Digitaliserad samhällsbyggnads-
process 

1,9 0,2 1,0 4,0 1,3 4,0 2022 

Fettavskiljare kök 1,7 0,5 1,7 7,5 1,8 7,5 2023 

GC-väg Bällstabergsvägen 4,9 0,0 0,0 10,0 1,6 10,0 2022 

GC-väg Kragstalund 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 2021 

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 2021 

GC-väg Vallentuna-
Karby/Brottby 

0,9 0,1 0,2 34,8 0,5 34,8 2024 

GC-väg Brottby 5,2 0,6 5,2 5,2 0,6 5,2 2020 

Infartsparkering Bällstaberg 5,0 1,0 7,0 5,0 1,0 5,0 2021 

Ishallar 7,4 3,3 4,4 27,3 23,2 27,3 2021 

Kommunhus 3,6 0,0 0,0 400,0 1,4 400,0 2029 

Källsortering 3,0 0,0 0,5 7,5 0,0 7,5 2023 

Lekplats centrala Vallentuna 1,3 0,2 0,2 10,3 10,4 10,4 2020 

Lekplatser, upprustning enligt 
leklplatsplan 

8,4 4,2 8,6 38,0 6,7 38,0 2026 

Lindholmsvägen  0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 6,0 2021 

Lindholmsv, cirkulationsplats 
Lingsbergsv  

8,5 0,3 1,5 0,0 0,8 9,0 2021 

Mobil reservkraft 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2020 

Tillgänglighet avfallshämtning 1,0 0,0 0,5 1,5 0,5 1,0 2021 

Upprustning torgytor, etapp 4 
& 5 

4,1 -1,1 -2,2 14,1 9,0 14,1 2022 

Våtmarkspark 15,4 6,4 9,0 15,5 6,5 15,5 2023 

Kommentar 

Centrumutveckling  

Dialog pågår med fastighetsägarna i centrum i syfte om att få till medfinansiering från dem för att 
kunna genomföra fler åtgärder för centrumutveckling. Bland annat pågår förhandlingar om en ge-
mensam investering i ett intelligent system för vägvisning till parkeringshusen. 

Digitalisering KLK 

Med utgångspunkt från kommunens digitaliseringsstrategi sker arbete med digitalisering kom-
munövergripande och inom varje förvaltning. Arbetet har inte medfört några investeringskostnader, 
utan genomförs helt inom driftbudget. 
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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. 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 att 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 har under 
sommaren vunnit laga kraft och utbyggnaden beräknas ske 2021. 

Gång- och cykelväg Vallentuna-Karby/Brottby  

I kommunplanens investeringsplan finns 40,0 miljoner kronor reserverade för en gång- och cykel-
väg mellan centrala Vallentuna och Karby/Brottby. I november 2018 fastställde kommunfullmäk-
tige investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor för en förstudie med en enklare förprojektering för 
en gång- och cykelväg som ska binda ihop Vallentuna med Karby och Brottby. Förstudien togs fram 
under 2019 och visar att den bäst lämpade sträckningen är längs väg 268 (Angarnsvägen). Kommu-
nen har haft dialog med Trafikverket som är väghållare för väg 268. För att kunna bygga en cykelväg 
som har funktionellt samband med vägen och som är placerad inom vägområdet behöver en väg-
plan tas fram. Därtill behöver cykelvägen byggas av Trafikverket. Detta innebär 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 



Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari - augusti 2020 43(44) 

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 i juni fastställde kommunfullmäktige budgeten till 5,2 miljoner kronor och fat-
tade genomförandebeslut. Planen är att anläggning kommer att ske i november/december men är 
beroende av när erforderliga tillstånd beviljas. 

Infartsparkering Bällstaberg  

Samhällbyggnadsförvaltningen har undersökt alternativ för att bygga ut infartsparkeringen vid 
Kragstalunds station och har hittat en lämplig yta cirka 400 meter från stationen som är kommunalt 
ägd mark. På platsen finns utrymme för cirka 100 platser. Samhällsbyggnadsförvaltningen har sökt 
statlig medfinansiering samt medfinansiering från Trafikförvaltningen Region Stockholm för att 
kunna genomföra åtgärder. Det finns 5,0 miljoner avsatta som investeringsmedel för infartsparke-
ringar i kommunplanen 2020. Under våren har arbetet med projektering och upphandling av entre-
prenad genomförts. Efter semesterperioden kommer entreprenören att påbörja sitt åtagande och 
arbetet beräknas vara klart under hösten 2020. 

Ishallar  

En extraordinär underhållsplan togs fram år 2014 för ishallarna på Vallentuna IP. Syftet var att åt-
gärda skador och slitage som uppkommit under längre tid och 21,3 miljoner kronor avsattes för än-
damålet. Under 2016-2017 genomfördes renovering av omklädningsrum samt byte av port till ishal-
len. 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 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 är i princip färdigställd och slutbesiktning kommer att ske under september. 
Entreprenören för takåtgärder som utförts tidigare har gått i konkurs, vilket kan komma att inne-
bära kostnader för kommunen under garantitiden. 

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 sista arbetena som kvarstod, bland annat pilkojor och piltunnel, färdigställdes i maj månad så nu 
är lekplatsen helt färdig. 

Lekplatser, upprustning enligt lekplatsplan  

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

 Snapptunavägens lekplats: En större upprustning är genomförd på lekplatsen. Innan pro-
jektering av lekplatsen hade förvaltningen en medborgardialog där kommuninvånare kunde 
komma med önskemål på hur lekplatsen kunde utvecklas. Önskemålen togs med i projekte-
ringen och utförandeentreprenaden färdigställdes i juni. Total kostnad blev 4,7 miljoner 
kronor. 
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 Lekplatsen på Bergvägen 20 C: En större upprustning pågår på lekplatsen. Vallentuna kom-
mun använde en för kommunen ovanlig metod för upphandling av denna lekplats, där an-
budsgivare fick komma med kreativa helhetslösningar. Vinnande anbud var Vikingalekplat-
sen av Lappset AB som fick högst kvalitetspoäng. Vikingatema är genomgående på lekplat-
sen och det kommer bland annat att finnas ett stort vikingaskepp som flera barn kan leka på 
samtidigt och en specialdesignad karusell som ser ut som en runsten. Lekplatsen kommer 
att erbjuda rörelse och lek för flera olika åldrar. Lekplatsen planeras vara färdig och redo att 
öppnas hösten 2020. 

 Odlingsvägens lekplats: En mindre upprustning kommer att genomföras under hösten. 
Gammal och trasig lekutrustning kommer att tas bort och ersätts med en ny större klätter-
lek. Fallunderlag kommer att bytas ut mot ny. 

Lindholmsvägen, deletapp cirkulationsplats Lingsbergsvägen  

I kommunplanens investeringsplan finns 15,0 miljoner kronor reserverade för åtgärder på Lind-
holmsvägen. Under 2020 planeras en ny cirkulationsplats anläggas i korsningen Lindholmsvägen – 
Lingsbergsvägen för att öka framkomligheten. Deletappen beräknas kosta 9,0 miljoner kronor och 
ett ärende om hemställan är under beredning. Även trafiksäkerhetsåtgärder kommer att genomfö-
ras för en säkrare passage för oskyddade trafikanter över Lingsbergsvägen intill cirkulationsplatsen. 
Gång- och cykelbanan som byggdes intill Lingsbergsvägen i samband med trafikåtgärderna vid Ha-
gaskolan kommer att förlängas och kopplas ihop med befintligt gång- och cykelvägnät väster om 
Lindholmsvägen. Busshållplatsen på Lindholmsvägen kommer att tillgänglighetsanpassas och bli 
mer lättåtkomlig 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 
cirkulationsplatsen och utanför tunneln för att öka trivseln. Dessa kommer att belysas med spot-
lights för att öka tryggheten. 

Mobil reservkraft  

Inför 2020 avsattes det 2,0 miljoner kronor för mobil reservkraft. Efter marknadsanalys och förenk-
lat anbudsförfarande konstaterades att medlen kan finansiera tre stycken enheter av "stand alone 
karaktär" samt en särskild förrådsbyggnad att förvara dem i. "Stand alone" innebär att aggregaten 
inte kopplas in i byggnaders befintliga elsystem utan utgör ett eget lokalt elnät med försörjning av 
elkontaktuttag, på platser där det behövs. Två system har avropats för leverans under början av sep-
tember som tillfälligt kommer att förvaras i kommunens befintliga lokaler. Det tredje planeras in-
förskaffas när förrådsbyggnaden är färdigställd, där samtliga tre system ska förvaras. 

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. 

Upprustning 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. Projektet har fått beslut om bidrag för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). 
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