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MED MOD ATT GÅ FÖRE SKAPAR VI ETT VALLENTUNA 
DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER 

Vallentunas ambition är att skapa den bästa platsen för människor och företag att växa på. För att 

bli denna plats måste kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas 

i takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, 

pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar. 

Vallentuna kommun antar därför en kommunplan med strategiska inriktningar som ska möta 

invånarnas förändrade behov. Kommunens organisation, ledning och prioriteringar utgår från de 

strategiska inriktningarna. Utgångspunkten för allt arbete är våra kommuninvånare och deras 

möjligheter att växa och utvecklas i kommunen. Särskilt vikt ska under de kommande åren läggas 

vid att öka attraktionskraften för familjer samt att öka antalet företag i kommunen. 

Kommunplanen består av sex strategiska inriktningar som går hand i hand med våra sex 

visionsnycklar. Det handlar om att utveckla Vallentuna kommun som plats att bo och leva i, att 

förbättra företagsklimatet och om att verka för att förbättra pendlingsmöjligheterna till och från 

kommunen. Kommunplanen är också kommunens övergripande strategi för hållbar utveckling. 

De strategiska inriktningarna bidrar på olika sätt till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar 

utveckling av Vallentuna kommun.  
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Styrmodell 

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

på kommunens värdegrund. Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk 

plattform som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån denna plattform formuleras 

strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. 

Kommunplanen antas varje år av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill 

åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. I bilagor finns utveckling över 

befolkning och bostadsbyggande på kort och lång sikt samt lokalresursplan.  

Kommunplanen innehåller strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. Dessa mål, 

tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds 

verksamhetsplan. Förvaltningarna formulerar därefter genomförandeplaner i form av aktiviteter, 

för att åstadkomma det som kommunfullmäktige och nämnderna beslutat om.  

Strategiska inriktningar och mål i kommunplanen gäller även för kommunens helägda bolag AB 

Össebyhus. Därutöver har AB Össebyhus egna finansiella mål i sitt ägardirektiv.  

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen och utvärderingen av både verksamhet och 

ekonomi. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både 

vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan 

månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av 

mål och ekonomi.   

Vallentuna kommun arbetar målmedvetet med ständiga förbättringar inom samtliga 

verksamhetsområden. Fokus ligger på att utvärdera effekten av verksamheten och investeringars 

effekt både för den egna verksamheten och för invånare, företag och kunder.  

 

 

Granskning och utvärdering av verksamheter, ekonomi och processer sker genom internkontroll 

och extern revision.    

Granskning och utvärdering av kommunens miljöledningssystem sker genom intern- och 

egenkontroll, intern och extern revision samt genom de förtroendevalda revisorerna. 
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Vallentuna kommuns styrmodell 

 

 

 

 

Värdegrund 

I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet 
som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån  

engagemang, allas lika värde och utveckling. 
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Vision  

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

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

nycklar är kopplade till kommunens strategiska inriktningar och mål. 

 

 

Kommunens mål och strategiska inriktningar  

 

Kommunplanens strategiska inriktningar och mål följer Vallentuna kommuns vision och dess sex 

nycklar – varaktighet, inspiration, samverkan, innovation, omtänksamhet och nav. 

  

Varaktighet Inspiration Samverkan Innovation Omtänksamhet Nav
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Varaktighet  

 

Vallentuna växer och tillvaratar den stora potential som 
vårt läge och närheten till världen ger. Utvecklingen och 

tillväxten är hållbar utifrån sociala, ekonomiska och 
miljömässiga perspektiv. Vi adderar nya bestående värden 

till vårt Vallentuna. 

Strategisk inriktning 

Vår kommun ska växa hållbart. Kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas och 

företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat 

område och kommunens verksamheter ska behålla sin miljöcertifiering enligt ISO 14001.  

I ett hållbart samhälle behövs en balanserad ekonomisk utveckling som fungerar långsiktigt utan 

att människor eller miljö tar skada. Fokus ligger på visionen om noll klimatutsläpp, kretslopp och 

cirkulär ekonomi. Bostadsbyggandet och utvecklingen av infrastruktur ska ta hänsyn till miljön och 

ligga i framkant med alternativa och innovativa energilösningar. Vi ska värna och stärka 

Vallentunas olika kvaliteter såsom närheten till naturen och landsbygden samt förbättra 

vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag. 

Vallentuna kommun ska skapa samhälleliga förutsättningar för invånare att uppleva en god hälsa, 

trygghet och inkludering. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och 

möjligheter, goda uppväxtvillkor för barn och unga, samt att förebygga och motverka 

diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Främjande arbete för god psykisk och fysisk hälsa 

är viktigt, liksom trygga yttre miljöer. 

Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden 

och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att 

ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och 

värna grundläggande demokratiska värden för alla.  

Kommunen tar stöd av Agenda 2030 i hållbarhetsarbetet och bidrar till att nå de 17 globala 

hållbarhetsmålen. 

Mål  
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Inspiration 

 

Genom att utmana oss själva blir vi ständigt bättre på att 
nå våra mål och på att möta invånarna. I fokus står nyttan, 

kvaliteten och vår tillgänglighet. Vallentuna ska vara en 
mötesplats, i ständig rörelse framåt, där idéer kan födas 

och växa. 

Strategisk inriktning 

Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa 

och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och 

flexibilitet är viktigt i kommunens verksamheter.  

Vi arbetar med ständiga förbättringar för att skapa god kvalitet till låg kostnad för invånare, företag 

och kunder. Vallentuna ska bli den kommun i Sverige som ger högst kvalitet där vi utgår ifrån den 

samlade effekten av verksamheternas resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för 

skattebetalarna. 

Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill. Samhället blir alltmer 

kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande 

åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor. 

Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger 

invånarna en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad 

livskvalitet. Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja 

kvaliteten i den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt 

sänka skatten, även om vi gör kvalitetssatsningar.  

Målet för god ekonomisk hushållning är att Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv 

verksamhet av hög kvalitet inom koncern, kommun och verksamhet som bedrivs av andra juridiska 

personer. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. 

En sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller 

demografiska förändringar. Kommunens egen och den upphandlade verksamheten kontrolleras 

och följs upp på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. 

De finansiella resultatmålen för koncernen och kommunen ingår i avsnittet om god ekonomisk 

hushållning och finansiella mål.  

Mål  
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Samverkan  

 

Utveckling och samhällsbygget sker i dialog med invånarna. 
Vi ser både till stadens möjligheter och en levande 

landsbygd. Med dessa dubbla värden, i kombination med 
den rika kulturhistorien, skapas ett Vallentuna där 

människor kan leva nära allt. 

Strategisk inriktning 

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. För att uppnå 

detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i 

takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, 

pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar. 

Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande 

arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och 

behov. En ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och 

underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun 

ska fortsätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår 

landsbygd. 

En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar 

i högre utsträckning tjänster och tillgång till såväl kommunal som kommersiell service. 

Kommunen ska vara tillgänglig och agera professionellt. Vi som arbetar inom Vallentuna kommun 

är till för våra invånare. Det ska vara lätt att komma i kontakt med Vallentuna kommun. 

Kommunen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen 

till kommuninvånarna och det lokala näringslivet. 

För att Vallentuna ska bli en så bra kommun som möjligt att bo och leva i behövs allas erfarenheter 

och kunskaper. Vallentuna kommun ska ha ett inkluderande förhållningssätt som gör att invånare 

kan vara delaktiga på olika sätt i olika frågor. Kommunen ska ta initiativ till samverkan och dialog 

med invånarna, för att uppmuntra till och ge förutsättningar att utöva demokratiskt inflytande och 

deltagande i samhällets utveckling. Ett högt valdeltagande ska bibehållas. 

 

Mål 
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Innovation  

 

I Vallentuna uppmuntras idéer, åsikter, nyfikenhet och 
lärande. Alla bidrar till att öka attraktionskraften för 

talanger, kompetens, innovationer och investeringar. Med 
smarta lösningar och hög serviceanda skapar vi en idealisk 

plats för entreprenörer. 

Strategisk inriktning 

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. 

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

regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare. 

Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och 

kön. 

En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av 

företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om 

livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till universitet och lärosäten samt mer 

kunskapsföretag och företag med hållbarhetsprofil.  

Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna 

kommun. KTH – Vallentuna – världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och 

en fot i världen och akademin. 

En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för 

människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner. 

Mål 
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Omtänksamhet 

 

I Vallentuna ställer människor upp för varandra och 
olikheter värdesätts. Kommunen är det yttersta stödet, 

men inte det enda. Civila samhället är starkt vilket är en 

bärande del av ett Vallentuna med livskvalitet för alla. 

Strategisk inriktning 

Politiken ska skapa förutsättningar och undanröja hinder – inte detaljstyra våra liv. 

Alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans 

eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfrihet är därmed en 

grundläggande förutsättning för det goda samhället. Genom en breddad valfrihet får våra invånare 

inflytande och ökade möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Varje människa ska bemötas med värme, respekt och omtanke. Det gäller livets alla skeden. Stöd 

som ges ska syfta till att stärka individens och familjens egen förmåga att ta ansvar för sitt eget liv. 

Vallentuna ska vara en av de tryggaste kommunerna i både länet och landet. Vi tror på individens 

eget ansvar, och på familjens och civilsamhällets roll och ansvar för att skapa goda samhälls-

medborgare. Genom ett fortsatt tätt samarbete med polis, brandförsvar, föreningar, skola och 

civilsamhälle ska vi motverka brott och kriminalitet i kommunen samt förbättra tryggheten. 

Samhället kan när som helst drabbas av en samhällsstörning, kris eller extraordinär händelse 

såsom exempelvis ett längre strömavbrott och Vallentuna kommun driver flera verksamheter som 

måste fungera även under kriser, såsom äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola. 

Kommunen bedriver kontinuerligt arbete med krisberedskap och civilt försvar för att minska 

sårbarheten och stärka sin förmåga att värna kommunen som helhet under sådana 

omständigheter.  

 

Mål 
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Nav                              

 

 

Vallentuna tar plats som en lösningsorienterad drivkraft och 
samhällspartner, centralt i Stockholm/Uppsala-regionen 

med Arlanda som granne. Vi utvecklar vårt ledarskap, såväl 

inom kommunen som gentemot invånare och omvärlden. 

Strategisk inriktning 

Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir 

allt viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och 

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

För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs att infrastrukturinvesteringar görs i 

god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och 

cykelvägar. 

Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och 

människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i 

betydelse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla.  

Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det 

unika läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats 

som erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum. 

Mål 
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Den kommunala koncernen 

Vallentuna kommuns verksamhet utförs av kommunkoncernen, samägda företag och ett stort antal 
privata utförare. Kommunens verksamhet ska på bästa sätt ta tillvara den enskilde kommun-
invånarens intressen. Oavsett driftform ska verksamheten direkt eller indirekt skapa nytta för 
invånare, företag och kunder.  

Kommunen har en gemensam nämnd, två helägda dotterbolag samt ett bolag där ägarandelen är så 
stor att bolaget konsolideras in i Vallentunas koncern. Därutöver är kommunen delägare i ett antal 
bolag och förbund. De delägda bolagen och förbunden är ett effektivt och kostnadsbesparande 
samarbete med närliggande kommuner. Uppsyn sker enligt bolagspolicy, bolagsordning, 
aktieägaravtal, ägardirektiv och förbundsordning. 

Att ha många privata utförare är ett politiskt ställningstagande för att främja mångfald och 
valfrihet. Uppsyn sker genom program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare. 

Kommunkoncernen 

En kommunal koncern består av kommunen samt bolag och kommunalförbund där kommunen 
äger minst 20 procent. I en kommunkoncern ingår också bolag som har särskild betydelse för 
verksamhet och ekonomi där omsättningen utgör minst fem procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Om företaget bedriver en verksamhet som är en kommunal angelägenhet är 
gränsen för omsättning två procent. 

Vallentuna kommunkoncern utgörs av kommunen, de helägda dotterbolagen AB Össebyhus och 

Vallentuna Förvaltnings AB samt ett delägande i Roslagsvatten AB.  

AB Össebyhus bedriver bostadsförsörjning och fastighetsförvaltning. Bolaget ska främja 
bostadsförsörjningen i kommunen genom att äga och förvalta hyreslägenheter och lokaler. 
Företaget har 96 hyreslägenheter varav 24 är seniorboende för de som är 65+. Vallentuna kommun 
sköter den tekniska och administrativa förvaltningen åt Össebyhus.  

Vallentuna förvaltnings AB är ett vilande bolag. 

Roslagsvatten AB är ett vatten- och avloppsbolag som Vallentuna kommun äger tillsammans 
med kommunerna Österåker, Ekerö, Vaxholm, Knivsta och Täby. Genom samverkan kan bolaget 
tillhandahålla en infrastruktur för vatten och bidra till att skapa en hållbar och sund 
samhällsutveckling. Företagets uppdrag är att bygga ut och underhålla ledningsnäten samt rena 
det använda avloppsvattnet. Vallentunas ägarandel är 16,7 procent. 

Roslagsvatten har dotterbolag som äger Va-anläggningar i respektive kommun. Roslagsvatten äger 
cirka 99 procent i dotterbolaget och respektive kommun resten. För Vallentuna kommun innebär 
det att kommunen äger 1 procent av Vallentunavatten AB, samt 16,7 procent av resterande 99 
procent genom Roslagsvatten AB.  

  



 

14 

Samägda företag 

Som samägda företag räknas företag som kommunen är delägare i och som bedriver kommunal 
verksamhet med en omsättning som är mindre än två procent av kommunens skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Samägda företag ingår inte i kommunkoncernen.  

De samägda företagen 2020 är Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB), Käppalaförbundet, 
Storstockholms brandförsvar (SSBF), Norrvatten, Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF), 
Vallentunavatten AB, Samordningsförbundet Roslagen, Inera AB och Kommuninvest. Företagens 
verksamhetsområden finns inom avfallshantering, avloppsrening, räddningstjänst, 
vattenförsörjning, försäkring, rehabiliteringssamordning, digital infrastruktur och finansiering av 
kommunens investeringar. 

Privata utförare 

I Vallentuna drivs en stor del av verksamheten av privata utförare. Med privat utförare avses en 
juridisk person eller enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet och 
som inte är ett hel- eller delägt kommunalt bolag.   

Kommunens nämnder 

Kommunens verksamhet är organiserad i kommunstyrelsen, sex nämnder, en valnämnd samt en 
krisledningsnämnd. Valnämnden träder i kraft när det är valår. För att stödja nämndernas arbete 
finns sex förvaltningar och ett kommunledningskontor. 

Kommunfullmäktige har för respektive nämnd fastställt ett reglemente som anger nämndens 
uppgifter, ansvar och arbetsformer. Nedan visas en sammanfattning av uppgifterna.  

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och 
uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. 

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

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

Kommunens överförmyndarverksamhet ingår i en gemensam nämnd tillsammans med 
kommunerna i Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby. Den gemensamma nämndens uppgift är 
att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män som biträder de barn och andra 
personer som inte kan förvalta sin egendom själva. 

Kommunala funktionshinderrådet, kommunala pensionärsrådet, kommunala näringslivsrådet och 
brottsförebyggande rådet Tryggare Vallentuna, är alla rådgivande organ under kommunstyrelsen.  

Barn- och ungdomsnämnden  
Nämndens uppgift är att med barnet och eleven i centrum ansvara för förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Barn- och ungdomsnämnden 
ansvarar också för öppen förskola och ungdomsmottagning. 
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Utbildningsnämnden  
Nämndens uppgift är att ansvara för gymnasieskola inom kommunen och låta elever fritt välja 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utbildningsnämnden ansvarar också för vuxenutbildning, 
svenska för invandrare och uppföljning av alla 16–20-åringar. 

Socialnämnden  
Nämndens uppgift är att ansvara för att äldreomsorg, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl. Det görs 
genom en rättssäker handläggning av individärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt annan lagstiftning inom det sociala området. 
Socialnämnden har även ansvar för familjerådgivning, handläggning av färdtjänstresor samt 
tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. 

Fritidsnämnden  
Nämndens uppgift är att vara huvudman för fritidsfrågor, främja en meningsfull fritid för 
kommunens invånare, ansvara för sport- och fritidsanläggningar, bedriva och samordna 
förebyggande ungdomsarbete samt stödja föreningslivet. 

Kulturnämnden  
Nämndens uppgift är att stödja och främja kulturlivet, bedriva kulturskolan, leda 
biblioteksverksamheten och annan kommunal kulturverksamhet, erbjuda ett allsidigt kulturutbud 
som komplement till föreningars och enskildas insatser, ta tillvara, vårda och levandegöra 
Vallentunas kulturarv och svara för kommunens konstinköp samt fullgöra utsmyckningsuppdrag. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden  
Nämnden har som uppgift att fullgöra kommunens myndighetsutövning enligt gällande 
lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och att besluta om bygglov. 

Valnämnden  
Nämndens uppgift är genomförande av allmänna val till riksdagen, regionfullmäktige, 
kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt genomförande av folkomröstningar. 

Krisledningsnämnden 
Krisledningsnämnden leder kommunens verksamhet under extraordinära händelser och får i 
sådana fall ta över från övriga nämnder den beslutsrätt och det verksamhetsansvar, som 
krisledningsnämnden anser vara nödvändigt. 
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Budget 2021-2023  

Samhällsekonomisk utveckling 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Ekonomirapporten maj 2020: Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en 

ansträngd ekonomi, till följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt 

tryck. Ingen kunde då förutspå den nu pågående coronapandemin, som fått stor påverkan på såväl 

verksamheten som de ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas 

verksamheter har på rekordtid fått ställa om sitt sätt att leverera välfärd. Inte sedan andra 

världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som under denna vår. 

SKR cirkulär 20:39 Budgetförutsättningar för åren 2020-2023: Såväl coronapandemin som de 

åtgärder som aviserats och beslutats i syfte att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin har 

haft stor påverkan på samhällsekonomin i Sverige och internationellt. Detta har betydelse för 

skatteunderlaget och bidrar till att prognosen är behäftad med större osäkerhet än normalt. 

Skatteunderlagets utveckling de närmaste åren påverkas av flera regelförändringar vars effekter på 

regioners och kommuners skatteintäkter regleras genom höjningar och sänkningar av det generella 

statsbidraget. Det betyder att skatteunderlagets underliggande ökningstakt avviker från den 

faktiska både 2021, 2022 och 2023. År 2021 drar ytterligare höjning av grundavdragen för 

personer som fyllt 65 år ner den faktiska ökningen. Det motverkas delvis av ändrade värden för 

förmånsbilar, men nettoeffekten är negativ.  

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario för samhällsekonomin där en stadig men utdragen 

återhämtning driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Därmed stärks 

resursutnyttjandet gradvis, efter det stora fallet i produktion och sysselsättning under första 

halvåret i år. Antagandet om återhämtning, samt nulägets stora slack i ekonomin, innebär ett antal 

år med hög tillväxt för BNP och sysselsättning. Den återhämtningsbana som vi antar visar 

samtidigt att det tar lång tid att ta igen den stora smäll för samhällsekonomin som pandemin har 

föranlett; exempelvis räknar vi med att andelen arbetslösa i flera år kommer att överstiga de 

senaste årens nivåer. Den samhällsekonomiska utvecklingen kommer mer utförligt att beskrivas i 

Ekonomirapporten, oktober 2020. 

Nyckeltal för den svenska ekonomin, SKR aug 2020 samt okt 2020 

Procentuell förändring om inte annat anges.  

*Kalenderkorrigerad utveckling. **SKR okt 2020     

  

2018 2019 2020 2021 2022 2023

BNP* 2,1 1,2 -4,9 1,7 3,8 3,8

Sysselsättning, timmar* 1,8 -0,3 -5,5 1,6 2,3 1,6

Relativ arbetslöshet, % 6,3 6,8 8,9 9,3 8,3 8,1

Timlön, Nationalräkenskaperna 2,7 3,9 6,3 0,2 2,3 2,5

Timlön, Konjunkturlönestatistiken 2,6 2,6 2,3 2,2 2,3 2,5

Inflation, KPIF 2,1 1,7 0,5 0,8 1,6 2,0

Inflation, KPI** 2,0 1,8 0,5 1,1 1,8 2,2

Skatteunderlag** 2,8 1,9 1,5 3,5 3,9
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Utmaningar till följd av coronapandemin 

Under vintern 2019/2020 sprids sjukdomen covid-19 snabbt över världen och klassificeras den 11 
mars 2020 som pandemi. Globalt nödläge uppstår och många länder stänger sina gränser. Även i 
Sverige är det en förändring av hela samhället där resurser prioriteras till vård, omsorg och andra 
samhällsviktiga funktioner. Situationen får stora effekter för många företag som permitterar 
personal. Staten tar beslut om flera olika åtgärder för att motverka effekterna av krisen. För 
kommunerna innebär det mycket stora utmaningar med lägre intäkter och ökade kostnader. 
Skatteintäkterna minskar drastiskt när sysselsättningen sjunker i riket. Med anledning av 
pandemin och konjunkturnedgången blir utvecklingen av skatteunderlaget mycket osäker.  

Vallentuna kommuns kostnader har ökat till följd av bland annat inköp av skyddsutrustning, 
digital utrustning, inhyrning av extrapersonal och ökade personalkostnader inom främst omsorgen 
om äldre och personer med funktionsnedsättning. Kommunens intäkter minskar samtidigt inom 
bland annat kultur- och fritidsområdet. Staten har infört ett riktat statsbidrag där kommunerna 
kan ansöka om ersättning för merkostnader inom omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Fördelning av statsbidraget är ännu inte klarlagd.  
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Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 

SKRs prognos i oktober 2020 över skatteunderlaget samt kommunens befolkningsprognos ligger 
till grund för kommunens beräkning av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning för 
kommande tre år.  

Kommuner får intäkter i form av kommunalskatt baserade på kommunens skatteunderlag. 
Intäkterna ska bekosta den kommunala verksamhet som politikerna har beslutat att bedriva. För 
att garantera att alla medborgare ska få samma välfärd oavsett var i landet de bor sker utjämning 
av skatteintäkterna mellan kommunerna. Utjämning görs bland annat för att kompensera för 
skillnader i beskattningsbar inkomst, antal barn, antal äldre och geografiska förutsättningar. 
Skattesatsen i Vallentuna är 19,00 procent. 

Vid snabbt ökande befolkning får kommunerna en kompensation. Befolkningsprognosen i den här 
kommunplanen gör att det inte beräknas bli någon kompensation under planperioden. 

År 2020 har coronapandemin påverkat skatteunderlaget. Som kompensation har staten beslutat 
och betalat ut ett antal generella bidrag som framför allt kom år 2020. Nedanstående tabell visar 
att skatteintäkterna år 2020 stiger mindre än budgeterat men eftersom utjämningen samt de 
generella statsbidragen är högre så beräknas summan av skatteintäkter, generella bidrag och 
utjämning öka mer än året innan.  

För 2021 är de generella bidragen inarbetade i den vanliga utjämningen, vilket syns i att 
utjämningsdelen ökar mer än vanligt. I den här budgeten för utjämningen ingår 10,5 miljoner 
kronor i statsbidrag för äldreomsorgen som kommunen tror kommer redovisas som ett generellt 
bidrag. Riktade bidrag, som kräver ansökan och motprestation, redovisas vanligtvis hos respektive 
nämnd. Vallentuna kommun har för äldreomsorgssatsningen istället valt att öka socialnämndens 
budgetram.  

Förändring av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, mnkr 

 
 
Skatteunderlaget ökar med stigande sysselsättning och löneökningstakten på arbetsmarknaden. 
Eftersom lön- och prisökningar även påverkar kommunens egna kostnader ökar den reala 
tillväxten i huvudsak av arbetade timmar. Därigenom slår den väntade sysselsättningsminskning 
som konjunkturnedgången medför igenom med full kraft på den reala skatteunderlagstillväxten. 
En oväntad förändring under coronapandemin är att genom åtgärden korttidspermittering har 
lönesumman ökat per timme, eftersom arbetstiden har förkortats men i princip samma lön 
utbetalas till arbetstagaren. Det är en stor del till att skatteunderlag 2020 blev bättre än 
aprilprognosen från SKR.  
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Grundtanken med utjämningssystemet är att alla kommuner ska ha likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar, oavsett befolkningens storlek eller sammansättning. Vallentuna kommun är en 
kommun som får betalt i utjämningssystemet. Den egna skattekraften är lägre än den garanterade 
och därför erhåller kommunen ett bidrag i inkomstutjämningssystemet. Samtidigt har kommunen 
en lägre skattesats än den genomsnittliga vilket ger lägre intäkter. I kostnadsutjämningen har 
Vallentuna kommun sammantaget en ogynnsam struktur i relation till riket och får därmed ett 
bidrag. Störst bidrag får kommunen för att vi har många barn i barnomsorg och skola jämfört med 
riket. Tvärtemot är det med äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg där vår kommun betalar. 
Inom LSS-utjämningen har kommunen en ogynnsam struktur och får därmed ett bidrag. 

Utjämning i Vallentuna kommun 2020-2023, mnkr 
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Befolkningsförändringar  

Befolkningsutvecklingen och befolkningssammansättningen har stor betydelse för planering av den 

kommunala verksamheten bland annat lokalisering och dimensionering av investeringar som 

förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och fritidsanläggningar. Befolkningsutvecklingen är 

även ett viktigt instrument för beräkning av skatteunderlag.  

Befolkningen i Vallentuna kommun var 34 090  invånare vid början av år 2020. Befolkningen 

ökade under 2019 med 658 personer eller 2 procent. Det är betydligt högre än förväntat.  

Befolkningen beräknas öka med cirka 4 700 personer (14 procent) till år 2030. Prognosen 

presenteras utförligare i befolkningsprognos 2020-2030 (BFP20A). Takten i befolkningstillväxten 

följer det prognostiserade bostadsbyggandet i kommunen som redovisas i 

bostadsbyggnadsprognos 2020-2029 (BBP20A). Det finns ett klart samband mellan 

bostadsbyggande och befolkningsutveckling i kommunen.  

Befolkningsförändringar 2019-2030, antal personer och procent
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Bostadsbyggande 

Översiktsplan 2040 har antagits av kommunfullmäktige och beskriver behovet av bostäder. År 

2017 fanns det 13 200 bostäder i Vallentuna varav cirka 65 procent utgjordes av småhus och 35 

procent av lägenheter i flerbostadshus. Efterfrågan att bo i Vallentuna kommun är stor och gäller 

alla bostadstyper och storlekar i synnerhet i kommunens tätorter. Om 10-15 år uppskattas andelen 

lägenheter i flerbostadshus av det totala bostadsbeståndet ha ökat med knappt 10 procent så att 

fördelningen flerbostadshus och småhus är cirka 45 procent respektive 55 procent. 

Hela Stockholmsregionen kännetecknas av en stark befolkningstillväxt, samtidigt som tillskottet på 

bostäder under en lång tid inte har motsvarat befolkningsökningen. Bostadsbristen påverkar 

människors möjligheter att hitta en lämplig bostad utifrån sin livssituation och begränsar också 

företags möjligheter att rekrytera rätt arbetskraft. Av det totala regionala behovet om cirka 

500 000 nya bostäder för att möta det demografiska bostadsbehovet fram till år 2040 behöver 

Vallentuna ha en beredskap för ett tillskott om cirka 9 000 bostäder utifrån scenario hög i den 

regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050). Med utgångspunkt från det befintliga bostadsbeståndet 

och den demografiska utvecklingen i kommunen är behovet som störst av fler lägenheter i 

flerbostadshus företrädesvis mindre hyres- och bostadsrätter. 

Översiktsplanen utgår från markanvändning och anger var bostadsutvecklingen lämpligen ska ske 

med platsspecifika utgångspunkter avseende utförande. Markanvändningen ger sammantaget 

utrymme för mer än 9 000 nya bostäder med en ungefärlig tätortsfördelning: 

• Vallentuna tätort 6 500 nya bostäder (exklusive tätortsutbyggnad kring en ny station vid en 

avgrening av Roslagsbanan till Arlanda som uppskattningsvis ger förutsättningar för 2 500 - 3 000 

nya bostäder) 

• Lindholmen 300 nya bostäder 

• Frösunda 100 nya bostäder 

• Kårsta-Ekskogen 300 nya bostäder 

• Karby och Brottby 350 nya bostäder 

• Gillinge 2 000 nya bostäder 

Kommunens bostadsbyggnadsprognos är en plan för att skapa planeringsmässiga förutsättningar 

för bostadsbyggnation. Prognosen är en planprioritering, ett ställningstagande, till vilken 

planberedskap kommunen ska ha för bostadsprojekt och till turordningen mellan projekten utifrån 

uppsatta mål, behov och efterfrågan. Prioriteringen omprövas varje år.  

Kommunen bevakar utvecklingen på bostadsmarknaden där större förändringar i marknads-

förutsättningarna kan medföra behov av till exempel omprioriteringar för att nå uppsatta mål. En 

av förutsättningarna för bostadsbyggnadsprognosen är överenskommelsen inom Sverigeförhand-

lingen om en förlängning av Roslagsbanan till Stockholm Central, där kommunen åtagit sig att 

möjliggöra för byggande av 5 650 nya stationsnära bostäder.  Under rubriken Sverigeförhandlingen 

finns en tabell från senaste redovisningen till sekretariatet för Sverigeförhandlingen.  

Vallentuna har en genomsnittlig planeringstakt, inklusive antaganden om byggstarter utanför 

detaljplan, för den kommande tioårsperioden om cirka 500 bostäder per år för att kunna 

säkerställa en önskad utbyggnad om minst 400 bostäder per år inklusive bostadsåtagandet inom 

Sverigeförhandlingen. Totalt innehåller planen/prognosen cirka 5000 nya bostäder under 

perioden 2020-2029.  
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Planeringstakt byggstarter 2020-2029, uppskattning 2020, antal

 

Kommunens målsättningar är att förtäta i stationsnära lägen samt öka andelen nybyggda 

flerbostadshus jämfört med småhus. En regelbunden avstämning mot kommunens lokalresursplan 

sker för att avgöra behov av kommande markanvisningar för bostäder för särskilda ändamål så 

som till exempel gruppboende och äldreboende. 

Planerade planstarter 2021 är Olhamra 1:120 i sydöstra Vallentuna, Bällsta-Björnboda 2 i sydvästra 

Vallentuna samt Brottby-Sundby i Karby/Brottby med omnejd. Totalt cirka 400 bostäder.  

Planerade planstarter 2022 är Norra Vallentuna nordväst i västra Vallentuna, Norra Molnby/Ubby 

i nordöstra Vallentuna, Västra Slumsta och Ryan i Lindholmen med omnejd, Grönlundsvägen och 

Ekskogen-Vivedal i Kårsta med omnejd samt Karby 3:89 i Karby/Brottby med omnejd. Totalt cirka 

1 400 bostäder. 
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Sverigeförhandlingen 

Vallentuna har tillsammans med kommunerna Täby, Österåker samt Stockholms stad ingått ett 

avtal med staten och Region Stockholm om finansiering och genomförande av en förlängning av 

Roslagsbanan till Stockholm Central. Kommunen åtar sig en medfinansiering om 409,2 miljoner 

kronor och ett bostadsåtagande där Vallentuna kommun ska se till att 5 650 nya stationsnära 

bostäder byggs fram till år 2035. Planerad projektstart är år 2026. En avgift kommer att tas ut vid 

markförsäljningar och i exploateringsavtal för att finansiera avtalet.  

Vallentuna kommun har under 2019 skrivit på en överenskommelse om förskottering av 

finansiering och medfinansiering för Roslagsbanans förlängning till Stockholm Central. 

Förskotteringen ska möjliggöra ett tidigareläggande av projektets planering i syfte att tidigarelägga 

trafikstart. Parterna ska förskottera medel för projektets första tre år. Betalningar var planerade 

under åren 2027-2033. För Vallentuna innebär det 12 miljoner kronor år 2020, 37 miljoner för vart 

och ett av åren 2021 och 2022 med ett tak på 86 miljoner kronor plus justering för KPI. 

En stor fördel är restidsnyttan, många resenärer får ett byte mindre och delar av arbetsmarknaden 

blir mer tillgänglig. Detta gör att kommunens attraktivitet kommer att öka och därmed lättare kan 

uppfylla sitt bostadsåtagande. 

Sverigeförhandlingens avtal sträcker sig över lång tid och är förknippad med ett antal risker och 

osäkerheter. Vallentuna har valt att inte reservera riskpremien på 36 miljoner kronor med 

tillhörande KPI-uppräkning. Riskpremien ska betalas om projektet blir dyrare än beräknat. 

Kommunen kommer också behöva betala 85 miljoner kronor, uppräknat med KPI, om kommunen 

inte färdigställer 5 650 bostäder i tid. 

Som en del av pågående riksintresseprecisering för Arlanda flygplats råder en osäkerhet om 

Vallentuna kommun 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 

kommunen att klara av bostadsåtagandet. Även ett kurvat inflygningsstråk över Vallentuna kan 

påverka byggandet av stationsnära bostäder. Riksintresset Arlanda flygplats framtida markanspråk 

förväntas klargöras under år 2020. Under hösten har Trafikverket skickat en remiss Riksintresse-

precisering för Stockholm Arlanda Airport. Remissen förstärker risken för att Vallentuna kommun 

inte ska klara bostadsåtagandet.  

I bostadsbyggnadsprognosen finns en uppföljning av bostadsåtaganden i Sverigeförhandlingen. 

Tabellen nedan redovisades till sekretariatet för Sverigeförhandlingen och ingår i en årsrapport 

som överlämnas till regeringen.  

 

Redovisning av bostadsbyggande 2019-11-30 

Bostadsåtagande 

enligt avtal 

Bostäder i 

pågående 

planeringsprocess 

Bostäder i 

hittills antagna 

detaljplaner 

Påbörjade* respektive 

färdigställda bostäder 

Förändring 

från 

föregående år 

5 650 bostäder 

färdigställda 

senast år 2035 

enligt avtal 

4 215 bostäder i 

pågående 

planeringsprocess 

1 048 bostäder 

i antagna 

detaljplaner 

242 bostäder 

påbörjade ännu ej 

färdigställda 

492 bostäder 

färdigställda 

196 bostäder 

färdigställda 

*Beviljade bygglov som inte har färdigställts.  
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Exploateringsplan 

Exploateringsverksamhetens uppgift är att förnya användningen av mark och att skapa 

förutsättningarna för att bygga bostäder, kontor, industrier, infrastruktur med mera.  

Koncernbolag och bolag där kommunen är delägare sköter kommunens vatten- och 

avloppsförsörjning, läs vidare under vatten- och avloppsförsörjning.  

Kommunen driver olika projekt både där kommunen är markägare och där marken ägs av 

privatpersoner eller exploatörer. I projekt där kommunen inte är markägare tas normalt ut en 

avgift för planläggning och en gatukostnadsersättning för gator och parker. Ambitionen är att 

kommunen ska få kostnadstäckning för de utgifter som kan kopplas till det specifika projektet. Det 

finns dock ett antal projekt, som av olika anledningar, inte får full kostnadstäckning.  

I projekt där kommunen själv är markägare och säljer mark täcks kommunens kostnader för 

framtagande av detaljplan och utbyggnad av allmänna anläggningar av de intäkter som mark-

försäljningen ger. Dessa medför oftast ett överskott efter att kostnader för detaljplan och allmänna 

anläggningar täckts. I projekt där kommunen äger en del av den mark som planläggs och 

privatpersoner eller exploatörer äger övrig mark fördelas kostnaderna mellan parterna. 

Kommunens samtliga projekt förväntas över tid vara självfinansierade. Det innebär att de 

underskott som vissa projekt eventuellt genererar förväntas bli täckt av överskott från andra 

projekt. Medfinansieringsersättning kopplat till Sverigeförhandlingen tas ut av nya exploateringar 

som ligger inom Roslagsbanans influensområde.  

Grunden för exploateringsplanen är bostadsbyggnadsprognosen och den kompletteras med till 

exempel projekt i arbetsplatsområden. Inkomster och utgifter för varje projekt i exploaterings-

planen ger en grov uppfattning om det ekonomiska utfallet för respektive år. Utgifterna för projekt 

inom exploatering beräknas vara högre än inkomsterna under planeringsperioden.  

Plan för exploatering 2019-2025, mnkr 

 
*Med-/delfinansiering ingår inte i nettoexploateringen utan ska finansiera kommunens kostnader i 

Sverigeförhandlingen. 

Nettoexploatering är alla in- och utbetalningar i nu aktuella projektbudgetar. 
Anläggningstillgångar är allmänna anläggningar som ska tillhöra kommunen. För det tar 
kommunen ut gatukostnadsersättning.  
 
Gatukostnadsersättning och markförsäljning visas i kommunens resultaträkning när betalning 
eller tillträde skett. 
  

Budget 

KP 21-23

Förbrukat 

tom 2019

Prognos 

2020

Budget 

2021

Plan 

2022

Plant 

2023

Kalkyl 

2024

Kalkyl 

2025

Inkomster 1 551,9 152,1 65,3 37,8 211,1 381,3 205,9 263,0

Utgifter -1 081,6 -221,4 -49,6 -218,2 -261,9 -211,2 -91,7 -9,5

Nettoexploatering 470,3 -69,2 15,6 -180,3 -50,7 170,0 114,2 253,6

Specifikation av:

Anläggningstillgång (-) -931,6 -152,5 -30,7 -211,0 -248,6 -201,0 -83,3 -4,6

Gatukostnadsersättning (+) 849,7 89,4 27,9 14,5 107,8 182,6 156,1 161,8

Markförsäljning (+) 567,5 36,8 16,4 11,3 89,0 181,1 40,3 93,6

Plankostnad och fakturerat -21,4 -43,8 3,0 -3,8 2,4 8,0 1,9 3,2

Med-/delfinansiering* 102,4 3,3 9,4 17,1 16,5 23,2 21,1
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Den största pågående bostadsutbyggnaden är just nu i Åby Ängar. Det finns även ett antal mindre 

projekt med framförallt småhus som är under utbyggnad. Därutöver finns ett stort antal projekt 

som under perioden förväntas gå från detaljplaneskede till utbyggnadsskede. De största av dessa är 

Gärdesvägen, Åbyholm, Ormsta-Stensta och Kristineberg etapp 1.  

I Okvista pågår planläggning av nytt arbetsplatsområde. I Karby-Brottby och Söderhall finns 

planer på att starta upp detaljplaner innehållande verksamhetsmark.  

Nettoexploatering per projekt 2020-2023, mnkr 

 

Exploatering har en stor påverkan på likviditeten då utbyggnad av gatunät oftast kommer flera år 

före ersättning av exploatörer och privatpersoner. Utöver projekt som har en budget finns även 

projekt i tidiga skeden där det ännu inte finns beslut om omfattning av projektet. 

Vägar, kollektivtrafik 

Utbyggnad av det statliga vägnätet och kollektivtrafik krävs för en fortsatt tillväxt i kommunen. En 

kommande uträtning av Väsbyvägen är exempel på projekt som staten genom Trafikverket är 

ansvarig för. Den fortsatta utbyggnaden av Roslagsbanan innebär att SL från 2021 kan erbjuda 

tätare trafik, bättre tillgänglighet och punktlighet samt förhöjd säkerhet. För att kunna hantera nya 

och gamla tåg byggs en ny depå på Kårstagrenen med lokalisering i Molnby. 

Vatten- och avloppsförsörjning 

Den kommunala VA-verksamheten sköts av Roslagsvatten AB. Anläggningarna ägs av Vallentuna-

vatten AB som är dotterbolag till Roslagsvatten AB. Beslut om investeringar och avgifter tas av 

Vallentunavattens styrelse och kommunfullmäktige i Vallentuna. Vallentuna kommun förses med 

dricksvatten från kommunalförbundet Norrvattens vattenverk Görvälnverket i Järfälla kommun.  

Kommunen är medlem i kommunalförbundet Käppalaförbundet. Hela Vallentuna kommun får 

lämna spillvatten till Käppala men lokala reningsverk finns idag i Ekskogen och Kårsta. 

Reningsverken i Kårsta och Ekskogen är i gott skick men kommer att behöva fasas ut på sikt.  

Projekt i BBP 20-29

Prognos 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

4.1.3 Norra centrum -0,5 -5,5 19,2

4.1.4 Gärdesvägen -0,3 7,4 16,3 -1,9

4.1.5 Gamla (f.d.) Polishuset 0,2 0,2

4.1.6 Del av Rickebyhöjd 1 -0,8

4.1.8 Vallentuna-Mörby 1:98 mfl -0,2 -0,3 4,3 -1,0

4.2.2 Åby ängar 1 16,7 -10,8 -5,0

4.2.3 Åbyholm 1,8 -62,5 -28,5 103,9

4.2.5 Haga 3 0,2 7,1 7,4 8,2

4.2.6 Ormsta-Stensta 3,8 -1,0 0,7 16,0

4.3 Arbetsmråde Okvista -1,0 -1,1 -30,0 -34,3

4.3.1 Kristineberg 1 -4,9 -113,0 -26,5 179,4

4.3.1 Kristineberg 2 -0,3 -0,3 1,9 -112,8

4.4.1 Västra Manhemsvägen 0,3 -0,1

4.4.2 Bällsta-Björnboda 1 -1,6 -0,4 9,8 1,5

4.4.5 Tingvalla 0,0 -2,9 0,3 0,3

4.4.6 Gamla Karlbergsvägen 0,2

4.4.7 Kragstalund östra 0,7 2,5

4.5.2 Lindholmen-Strömgården 1,7 -4,3 4,0

4.5.3 Lindholmens centrum 0,4

4.5.4 Lindholmen-Kullbacka -0,4 -0,5 -9,0

4.6.1 Kårsta-Rickeby -0,4 0,2

Totalsumma 15,6 -180,3 -50,7 170,0
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Vallentuna kommuns ekonomiska läge  

Den övergripande målsättningen är att ha en ekonomi i balans som klarar av förändringar i 

omvärlden. Koncernen består av kommunen, AB Össebyhus och del i Roslagsvatten AB. 

Koncernbolagens andel av koncernens totala kostnader är 2,9 procent. Koncernen har ett 

finansiellt mål på tre procent, detsamma som kommunen.  

Översikt över verksamheten i kommunen 2019-2023 

 
Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med skatteintäkter. Nyckeltalet soliditet är inklusive 

totala pensionsförpliktelser. 

Självfinansieringsgrad visar årets resultat tillsammans med avskrivningarna i relation till årets investeringar. 

Investeringar som finansieras via exploatering ingår inte i måttet då exploatering över tid redan är självfinansierande.   

Vallentuna kommun har en ekonomi i balans med budgeterade intäkter som överstiger 

kostnaderna och därmed är med och finansierar kommunens investeringar. Vallentuna kommun är 

inne i en långvarig tillväxtfas, men tillväxten är svagare under perioden 2020-2021. Fler invånare i 

kommunen ger högre intäkter. Fler invånare kräver också en utbyggd kommunal verksamhet. För 

att även i fortsättningen behålla en stabil ekonomisk utveckling och en hög kvalitet i verksamheten 

krävs en fortsatt effektiv verksamhet med en god kostnadskontroll.  

 

Soliditeten är återigen på väg upp efter att kommunen tog hela kostnaden för medfinansiering av 

utbyggnaden av Roslagsbanan till Stockholm Central år 2017. Soliditeten ska successivt förbättras 

för att komma tillbaka till 2017 års nivå som var 25 procent. 

 

Investeringsnivån är fortsatt relativt hög och består de närmaste åren till en stor del av satsning på 

infrastruktur i nya områden. Det medför att låneskulden kommer stiga de närmaste åren innan 

ersättning från exploatörer kommer in. 

 

Målen för god ekonomisk hushållning fastställs i avsnittet om god ekonomisk hushållning och 

ekonomisk ställning.  

 

 

 

  

2019 2020 2021 2022 2023

Bokslut Budget Budget Plan Plan

Befolkning 31 december 34 090 34 422 34 656 35 135 35 678

Befolkningsökning, % 2,0% 1,0% 0,7% 1,4% 1,5%

Årets resultat, mnkr 65,9 24,8 69,8 64,5 70,3

Resultatets andel av skatteintäkter 

och generella statsbidrag, %
3,5% 1,3% 3,5% 3,2% 3,4%

Soliditet, % 16,0% 9,9% 21,5% 22,0% 22,5%

Självfinansieringsgrad, % 76,3% 62,0% 123,8% 99,3% 79,0%

Investeringar, mnkr -183,6 -270,8 -352,9 -415,3 -429,2

Låneskuld, mnkr 768,0 1 219,9 992,1 1 244,7 1 454,0

Kommunen
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Kommunens resultat 2019-2023, mnkr 

 

 

Skatteunderlaget sjunker på grund av coronapandemin och konjunkturnedgången. Kommunen har 

trots det budgeterat med ett gott resultat. Resultatet ska stärka kommunens finansiella 

handlingsutrymme efter att kommunen satsat på Sverigeförhandlingen samt klara av kommunens 

investeringar. Vallentuna kommun behöver ha ett starkt resultat för att återta tidigare nivå på 

soliditeten och därmed stärka kommunens långsiktiga handlingsutrymme.   

Det budgeterade resultatet är beroende av faktorer i vår omvärld, beslut på nationell nivå samt vad 

skatteunderlaget blir som är grunden för kommunens skatteintäkter. Bostadsbyggnadsprognosen 

ger en beräknad befolkningsförändring som skapar finansiella förutsättningar. 

Kommunfullmäktige beslutar därefter vilket resultat som krävs för kommunens ekonomiska 

ställning, god ekonomisk hushållning och ambitionsnivå i kommunens verksamheter. 

Att ha ett positivt budgeterat resultat är en förutsättning för att kunna investera.  
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Budgetmodell och satsningar 

Kommunen tillämpar följande modell för uppräkning och fördelning av budgetramar: 

 Utgångspunkt är gällande budgetramar som räknas upp med ett prisindex och ett 

lönekostnadsindex. 

 Demografimodell med differentierad påverkan beroende på verksamhet. 

 Förändringar som beror på nyinvesteringar.  

 Förändringar som beror på ändrad verksamhet och effekter av statliga satsningar. 

 Effektiviseringar (generellt 50 procent av pris- och lönekostnadsindex). 

 Politiska prioriteringar. 

Med utgångspunkt från beräknade skatteintäkter och kommunens modell för uppräkning och 

fördelning av budgetramar kommer nämndernas budgetramar öka enligt följande:   

Nämndernas uppräkning, mnkr 

 

Pris- och lönekostnadsindex 

Kostnader för löneökningar beräknas enligt uppgifter från SKR i augusti 2020 och uppgår till 2,2 

procent för år 2021. Kostnader för övriga delar beräknas enligt konsumentprisindex KPI och 

prognosen för 2021 är en ökning med 1,1 procent enligt SKRs oktoberprognos. Vallentuna 

kommuns pris- och lönekostnadsindex med 50 procent effektivisering motsvarar 0,96 procent.    

 

Effektiviseringar 

Vallentuna kommun har en kvalitetsstrategi och en modell för ett systematiskt arbete med 

effektivitetsstudier där en viktig del är benchmarking och best practice. Målsättningen är att uppnå 

högst kvalitet utifrån den samlade effekten av verksamheternas resultat, kundernas upplevelse och 

kostnaden för skattebetalarna. 

Vallentuna kommuns budgetmodell innehåller ett generellt effektiviseringskrav för att klara 

bibehållen skattenivå samtidigt som kostnaderna årligen ökar. Från och med budget för 2020 har 

effektiviseringskravet utökats och det innebär att nämndernas budgetramar inte räknas upp för 

pris- och löneökningar. Detta bidrar till att kommunen kan göra en satsning på både skolpengen 

och socialnämndens verksamheter. Skolpengen räknas upp med pris- och lönekostnadsindex till 50 

procent enligt grundmodellen. Därtill höjs skolpengen till förskolan samt för äldre elever i grund-

skolan. Socialnämnden tillförs en budgetförstärkning för demografiska förändringar, enligt nedan.  

2021

Budget

Indexuppräkning, löner och pris 35,7

Effektiviseringar -32,5

Demografi 17,2

Verksamhetsförändringar/politiska prioriteringar 37,9

Summa 58,2

2019 2020 2021 2022 2023

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,3 2,2 2,3 2,5

Konsumentpris, KPI 1,8 0,5 1,1 1,8 2,2
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Demografi 

I kommunens modell för resursfördelning till verksamheterna används demografiska förändringar 

som en viktig faktor. Inom förskola, grundskola, gymnasium och socialnämndens verksamheter 

samt räddningstjänsten är genomslaget för målgruppen hundraprocentigt. För övriga verksam-

heter får befolkningsförändringar genomslag med 50 procent. Om befolkningen ökar medför det 

att budgetramarna för verksamheterna ökar och som grund för beräkningarna är befolknings-

prognos enligt bilaga. Från och med budget för 2020 har effektiviseringskravet utökats och det 

innebär att nämndernas budgetramar inte räknas upp generellt för demografiska förändringar.  

Kommunen gör däremot en satsning där budgetramar för skolpeng, gymnasieskolpeng, 

socialnämnden samt räddningstjänsten räknas upp till hundra procent utifrån befolknings-

förändringar. Befolkningstillväxten är svag inför nästa år, men visar en ökning av befolkningen 

främst i gymnasieålder samt över 80 år. Förstärkningen för socialnämndens verksamheter 

omfattar totalt 12,7 miljoner kronor och den finansieras till större del genom statsbidrag för 

äldreomsorgssatsning som uppgår till 10,5 miljoner kronor. Kommunens budget innehåller 

därmed en prioritering och satsning på barn och äldre.   

Verksamhetsförändringar och politiska prioriteringar  

Vallentuna kommun har under de senaste åren genomfört omfattande satsningar och den största 

är åtagandet i Sverigeförhandlingen där Roslagsbanan förlängs till Stockholm Central. Några av de 

större satsningarna under 2019-2020 omfattar utökade budgetramar inom det sociala området, 

höjning av skolpeng, en ny översiktsplan och miljöcertifiering av kommunens verksamheter.  

Vallentuna kommun gör en omfattande satsning på höjning av skolpengen. Redan i budgeten inför 

2019 höjdes skolpengen för elever i grundskolan årskurs 6-9 och inför 2020 höjdes pengen inom 

förskolan med 1000 kronor per barn. Nu genomförs ytterligare en satsning på höjd skolpeng för 

både förskolan och elever i årskurs 6-9. Utöver indexuppräkningen för lön och pris med knappt en 

procent så höjs skolpengen med 2300 kronor per barn i förskolan och 6000 kronor per elev i 

grundskolan årskurs 6-9. Indexuppräkningen för alla åldersgrupper omfattar 3 mnkr och 

höjningen av pengen till förskola 5 mnkr och äldre elever i grundskolan 12,5 mnkr. Satsningen på 

förskola ska möjliggöra mindre barngrupper.    

Effektiviseringskravet för barn- och ungdomsnämndens budgetram för övergripande organisation 

kvarstår enligt tidigare beslutad kommunplan. Effektiviseringskravet avser förvaltningens 

kostnader och utgifter, inte undervisningen, och ska ej internt omfördelas till skolor eller förskolor.  

Kommunplanen är kommunens övergripande strategi för långsiktigt hållbar utveckling. I arbetet 

för att nå ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling gör kommunen satsningar bland 

annat i form av övergång till miljöfordon. Kommunen gör också satsningar på trygghetsinsatser 

inom gator och parker samt reservkraft vid händelse av kris eller allvarlig samhällsstörning. 

Budgeten för bygg- och miljötillsynsnämnden utökas för åtgärder kring bostadsanpassning.  

De stora satsningarna i kombination med kostnadsökningar, en svagare befolkningstillväxt och en 

avmattning av konjunkturen i Sverige gör att Vallentuna kommun behöver stärka resultatet. För att 

uppnå en långsiktigt stabil ekonomi ska också soliditeten öka och självfinansieringen av 

investeringarna ska vara på en god nivå.  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

God ekonomisk hushållning och finansiella resultatmål 

God ekonomisk hushållning i Vallentuna kommun omfattar ett verksamhetsmål och tre finansiella 

resultatmål. För koncernen finns det ett verksamhetsmål samt ett finansiellt resultatmål på ett 

årligt positivt resultat på 3 procent. AB Össebyhus och Roslagsvatten AB har egna mål i sina 

respektive ägardirektiv, men inget eget finansiellt resultatmål. 

Varje budget definierar mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning i 

Vallentuna koncern, kommun och verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer. Det 

beskrivs mer i styrdokumentet policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter.  

En viktig del är att resultatet ska vara tillräckligt stort för att samma servicenivå ska kunna 

säkerhetsställas för nästkommande generation. Intäkterna ska överstiga kostnaderna samt en del 

av investeringarna ska finansieras med ett positivt resultat. Ekonomin ska vara i balans och 

långsiktigt hållbar. För att uppnå detta och göra det mätbart fastställs tre finansiella resultatmål.  

God ekonomisk hushållning handlar om långsiktighet i planering och beslut. Det innebär även att 

det finns ett tydligt och väldefinierat ramverk för målsättning och uppföljning av mål och resultat. 

För att uppnå god ekonomisk hushållning är det av största betydelse att respektive nämnd klarar 

sitt uppdrag och samtidigt har sin ekonomi i balans.  

 

Verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning är att:  

Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet inom koncern, 

kommun och verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer.  

Läs mer om verksamhetsmålet under den strategiska inriktningen inspiration. 

De finansiella resultatmålen är:  

Ett årligt positivt resultat på 3 procent av skatter och bidrag för både koncernen och kommunen.  

Ett mål på 3 procent innebär att större delen av investeringarna kan finansieras med skatteintäkter 

samt att den finansiella handlingsberedskapen på kort och lång sikt behålls.  

Soliditeten ska öka.  

Kommunens soliditet ska successivt öka för att skapa långsiktigt stabila ekonomiska 

förutsättningar och bidra till hållbarhet.  

Självfinansieringen av investeringar utan exploatering ska uppgå till minst 75 procent per år.  

En god nivå på självfinansiering av investeringarna behövs för att kommunen ska klara en 

långsiktigt stabil ekonomi och att varje generation bär sina investeringar. Investeringar som 

finansieras via exploatering ingår inte i måttet då exploatering över tid redan är självfinansierande.   
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Ekonomisk ställning 

Pensioner 

Det är endast kommunen som har pensionsförpliktelser, Össebyhus har inte några anställda. 

Roslagsvattens pensioner utbetalas till försäkringsbolag, varför varken avsättning eller 

ansvarsförbindelse återfinns i deras balansräkning.  

En tredjedel av landets kommuner har valt att lösa in delar av sin pensionsskuld via 

pensionsförsäkring. Ungefär lika många har byggt pensionsmedelsportföljer som ett slags buffert 

för pensionsbetalningar. Resterande kommuner, inklusive Vallentuna, återlånar medlen. Det 

innebär att kommunen använder sina likvida medel till att investera istället för att placera pengar 

för att ha till framtida pensionskostnader och samtidigt låna upp pengar till investeringar. 

Eftersom kommunen inte behöver låna kapital för att placera i stiftelser, försäkringar eller ha 

finansiella placeringar undviks räntekostnader men samtidigt får kommunen inga finansiella 

intäkter från sådana placeringar. 

Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt 2019-2023, mnkr 

 

Finansiella risker 

Vallentuna kommuns finanspolicy omfattar kommunen och Össebyhus. De anger ramar och 

riktlinjer för hur förvaltningen av likvida medel, lån och pensionsmedel sak bedrivas. 

Roslagsvatten har en egen finanspolicy.  

Kommunen har borgensåtaganden till koncernföretag och kommunala uppdragsföretag som får 

borgen för investeringar de gör som ryms inom kommunens ansvarsområde. Därför bedöms risken 

för borgensinfriande som liten. Därutöver är kommunen medlem i Kommuninvest och har ett 

solidariskt borgensansvar med många av Sveriges kommuner och regioner. 

På föreningsstämman 2020 beslutades att kapitalinsatsen för medlemskap i Kommuninvest ska 

höjas enligt en årlig trappa för att Kommuninvest ska uppnå myndigheternas krav på 

bruttosoliditet. Vid utgången av 2024 blir insatsen 1 300 kr per invånare. 

Den stora investeringsvolymen ska i möjligaste mån finansieras med egna medel men med början 

under hösten 2010 uppstod ett lånebehov. Prognosen för nyupplåning uppgår till i genomsnitt 220 

miljoner kronor per år.    
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Den totala låneskulden i årsbokslutet 2019 uppgick till 768 miljoner kronor. De kommande årens 

investeringsutgifter innebär ökat lånebehov. Investeringar inom exploatering kommer att täckas av 

gatukostnadsersättning från exploatörer och privatpersoner.  

De finansiella kostnaderna består av räntekostnader för lån, räntekostnader på pensionsskuld och 

omräkning av konsumentprisindex (KPI). KPI beräknas på kommunens avtal om finansiering av 

Roslagsbanans förlängning till Stockholm Central.  

Investeringar och lån per år 2019-2023, mnkr 

 
  

Investeringar 

Investeringsverksamheten följer befolkningsprognosen och uppgår till drygt  

2 700 miljoner kronor under perioden 2019-2023. De stora investeringar som planeras de 

närmaste åren är främst infrastruktur och underhåll. Behovet av nya och underhåll av befintliga 

verksamhetslokaler beskrivs utförligare i lokalresursplanen.  

Investeringsplanen är inklusive investeringar som finansieras av exploatering. Försäljningsintäkter 

för tomter inom exploatering, exploateringsersättning samt gatukostnadsersättning är endast 

budgeterade i kassaflödesanalysen men inte i kommunens resultat.  

Investeringsplanen redovisas i slutet av kommunplanen. Investeringsplanen sträcker sig över 

tio år och planen ska ses som en inriktning. För investeringar över fem miljoner kronor, utöver 

årliga anslag och investeringar som finansieras av exploatering, ska särskilda beslut fattas av 

kommunfullmäktige för fastställande av investeringsanslag.  

Byte av redovisningsprinciper 

Byte av redovisningsprinciper har skett 2020 samt i budget 2021 för att anpassa redovisningen till 

lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för 

kommunal redovisning (RKR). Beskrivningar av effekten för nämnderna kan läsas i 

driftredovisningen och kommer att följas upp. Effekten blir även på balansräkningen och 

förändringar som gäller åren före bokslutet 2019 redovisas mot eget kapital. Förändringar för år 

2020 och i budgeten för 2021 och framåt redovisas på respektive år. Justeringar har gjorts i 

budgeten för att kompensera för ändrade redovisningsregler. Rättningar på eget kapital påverkar 

nyckeltal som soliditet och självfinansieringsgrad även bakåt i tiden.   
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Soliditet 

Soliditeten beskriver det finansiella handlingsutrymmet på lång sikt och visar hur stor del av 

tillgångarna som har finansierats med eget kapital. Om soliditeten är hög är skuldsättningen låg. 

Vid utgången av år 2019 var soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen 12,6 procent i koncernen 

samt 12,5 procent i kommunen. När bokslutet för 2019 räknas om med effekter av LKBR är 

soliditeten 15,8 procent. Soliditeten för 2019 steg för att kostnader och intäkter som förut har varit 

balanserade nu ska tas direkt i driften. Målet är att soliditeten ska öka, utöver effekten av LKBR.   

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden 2019-2023, procent 

 

Självfinansieringsgrad 

Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investeringarna som finansierats med egna medel. 

Årets resultat tillsammans med avskrivningar ställs i relation till årets investeringar. Är talet över 

100 procent kan det användas till att amortera skulder och/eller stärka likviditeten. 

Talet är beräknat för kommunen och utan exploatering. Exploatering finansieras av 

försäljningsintäkter och exploateringsersättningar. Dessa intäkter budgeteras inte eftersom de är 

osäkra framför allt i tid men även till storlek innan avtal förhandlats. 

Självfinansieringsgrad utan exploatering, % 
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Balanskrav 

Balanskravet är kommunallagens regelverk för att skapa förutsättningar för en stabil långsiktig 
finansiell utveckling. Det övergripande syftet med att ställa krav på budgetbalans är att de löpande 
intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. Balanskravet gäller bara kommunen och inte 
koncernen. 

Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska 
återställas inom de tre påföljande åren. Under åren 2018-2019 samt 2004-2016 har kommunen 
redovisat ett resultat som uppfyllt balanskravet och målet om god ekonomisk hushållning. År 2017 
hade kommunen ett negativt balanskravsresultat på 403,6 miljoner kronor på grund av avtalet om 
medfinansiering av Roslagsbanans förlängning till Stockholm Central. Kommunfullmäktige 
beslutade vid bokslut 2017 att reglering av det negativa balanskravet till följd av Sverige-
förhandlingen inte skulle göras på grund av synnerliga skäl enligt kommunallagen. Skälet var att 
kommunen hade en så stark finansiell ställning att det var försvarbart att acceptera ett underskott. 

Balanskravsresultatet för budgetåret 2021 samt plan 2022 och 2023 är beräknade att bli positiva 
och därmed kommer kommunen uppfylla balanskravet. 

Kommunen har valt att inte använda resultatutjämningsreserv. 

Balanskravutredning 2019-2023, mnkr  

 
Kolumnen prognos 2020 är prognosen per augusti 2020. 

 

  

2019 2020 2020 2021 2022 2023

Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan

Årets resultat 65,8 24,8 135,3 69,8 64,5 70,3

Realisationsvinster 2,5

Balanskravsresultat 63,3 24,8 135,3 69,8 64,5 70,3
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Kommunens medarbetare 

Kommunens medarbetare har ett viktigt gemensamt uppdrag – att ge alla medborgare och företag 
bästa möjliga service och bemötande. Med ambition att vara en kommun i framkant är det 
avgörande att lyckas säkra kompetensförsörjningen. 

När omvärlden förändras måste verksamheterna kunna anpassa sig genom att balansera 
långsiktighet och kontinuitet med kreativitet och nytänkande. Det goda ledarskapet och 
medarbetarskapet måste därför kontinuerligt utvecklas och underhållas. All verksamhet vilar på 
kommunens värdegrund och ska präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika 
värde och utveckling.  

Kommunkoncernen 

Össebyhus har inga anställda, drift och förvaltning utförs av Vallentuna kommun. Den 31 
december 2019 fanns 135 årsarbetare i Roslagsvatten, under år 2020 förväntas antalet anställda 
utökas till 156 personer. Roslagsvatten är moderbolag för ett antal dotterbolag men inget av 
dotterbolagen har några anställda.  

Den stora mängden anställda i kommunkoncernen finns inom kommunen med 1 657 årsarbetare 
den sista december 2019. Resten av avsnittet behandlar därför kommunens verksamhet. I 
budgeten finns ingen budget av antalet anställda. Det är en prioritering som varje nämnd gör 
utifrån sina förutsättningar i verksamhetsplan och detaljbudget.  

Kommunen 

Personalkostnader 

Utvecklingen av personalkostnaderna styrs dels av löneutrymmet i de centralt träffade löneavtalen, 

dels av kommunens egna ekonomiska och lönepolitiska bedömningar. Under perioden kommer ett 

ökat fokus att läggas på lokal lönebildning, vilket ger större möjlighet att påverka kostnaderna 

samtidigt som den prognossäkerhet som centrala avtal ger minskas.  

Timlön enligt konjunkturlönestatistiken beräknas öka 2,2 procent år 2021, 2,3 procent år 2022 

samt 2,5 procent år 2023 enligt SKRs rapport i augusti. 

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning 

Vallentuna befinner sig en växande storstadsregion där konkurrensen om rätt kompetens blir allt 
starkare. Kommunen arbetar med att stärka arbetsgivarvarumärket utifrån tre fokusområden: 

 Vallentuna kommun ska vara en attraktiv kommun i Stockholm-Uppsala-Arlandaregionen 
att arbeta i. 

 Talanger ska kunna utveckla sin fulla potential i kommunen. 

 Medarbetare ska vilja rekommendera sina nätverk att söka jobb i Vallentuna. 

Kommunen har utvecklat och kvalitetssäkrat sin process med onboardingen för nyanställda och 
den är sedan hösten 2020 digital. Processen inbegriper introduktion för både den egna nya rollen, 
arbetsplatsen och kommunövergripande. Introduktionerna följs upp med utvärderingar och det 
säkerställs i systemet att man har genomgått hela introduktionen. Målet för all kompetens-
utveckling i kommunen är att öka den anställdes kompetens och handlingsberedskap inför 
framtiden. Medarbetarnas kompetens är avgörande för att klara olika uppgifter men också för att 
öka utvecklingsmöjligheterna inom organisationen. Vallentuna kommuns medarbetarakademi är 
ett samlingsnamn för verktyg, föreläsningar, seminarier och utbildningar som syftar till att stärka 
och utveckla medarbetarskapet. Medarbetare ska med hjälp av detta kunna växa in i sina roller och 
få de verktyg som de behöver för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. 
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Personalpolitik 

Det främjande hälso- och arbetsmiljöarbetet i Vallentuna kommun är ett prioriterat område. 

Kommunen arbetar aktivt och kontinuerligt med såväl individuella, sociala och organisatoriska 

insatser inom det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet. Utifrån diskrimineringslagens krav har 

kommunen utvecklat ett systematiskt arbetssätt med såväl undersökande metoder som aktiva 

åtgärder för att förebygga diskriminering och för att främja likabehandling och mångfald. 

Arbetssättet är integrerat med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

En stor satsning på medarbetardialog om värderingar genomförs under 2019-2020. Syftet är att 
samtala om värderingar, förtydliga och konkretisera dem och kommunens vision så att det blir 
lättare att se hur de kan omsättas i praktisk handling. En viktig del av satsningen blir 
uppföljningsarbetet, där arbetsgrupperna regelbundet prövar det de har kommit fram till och 
fortsätter samtalet om värderingar och vision. Satsningen förväntas bidra till förbättrade 
verksamhetsresultat, måluppfyllnad, kvalitet och effektivitet.  

Ett prioriterat område är att fortsätta ett aktivt arbete med tidiga rehabiliteringsinsatser med rätt 
åtgärder som underlättar för individer att återgå i arbete. Arbetssättet väntas bidra till sjunkande 
ohälsotal. I det proaktiva arbetet för att minska sjukfrånvaron är det också viktigt att tidigt initiera 
stödjande samtal mellan chef och medarbetare vid korttidssjukfrånvaro. 
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Driftredovisning 

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets 
ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del 
av omvärlden. Det innebär, jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader som endast 
innehåller kommunexterna poster, att driftredovisningen har påförts även kommuninterna poster. 
De avser köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster i 
resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt. 

Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster. 
Upphandlad verksamhet ingår i varje nämnd medan bolag och förbund endast finns med i en 
konsoliderad resultaträkning. Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är: 

 Personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. Dessa är 
41,0 procent i budgeten. 

 Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet kapital.  

Väsentliga gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom 
interndebitering är lokaler och städning. 

Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som 
nämnderna ansvarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter 
i form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Nettoanslagen 
binds av fullmäktige på nämnder. Omdisponering av anslag mellan nämnder samt tilläggsanslag 
kan beslutas av fullmäktige under året. 

Nämnderna fördelar nettoanslaget i sin detaljbudget. Det sker brutto uppdelat på intäkter och 
kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska enheter som respektive nämnd 
bestämmer. Omdisponering av dessa anslag under året får ske genom nämndbeslut, så länge de 
inte påverkar nettoanslagen som beslutats av fullmäktige. 

Inom barn- och ungdomsnämndens och utbildningsnämndens verksamhetsområden finansieras 
verksamheten med pengsystem. Kostnaden för verksamheten ska anpassas till utbetalda 
pengbelopp. Skolpengen och gymnasieskolpengen beslutas av fullmäktige. Även hemtjänsten 
finansieras av ett pengsystem men det ryms helt inom socialnämndens budgetram. 

En nämnds avvikelse jämfört med budget kan få sparas eller bli till en skuld. En beredning görs vid 
en årlig bokslutsgenomgång och därefter tar fullmäktige beslut om nämnd får ta med överskott 
eller underskott till nästa år. För att en nämnd ska få använda sitt överskott måste det finnas 
utrymme i kommunens budget. En skuld ska återställas så snart som möjligt. För pengfinansierade 
resultatenheter är det volymen som styr hur mycket pengar enheten får.  

Intäkter och kostnader som inte hör till någon nämnd bokförs centralt hos finansieringsenheten. 
De största posterna är: 

 Kapitalkostnaden som visas som en kostnad hos nämnderna och en minskad kostnad hos 
finansieringsenheten.  

 Pensionskostnader är utbetalning av pensioner från ansvarsförbindelsen. Övriga pensioner 
ingår i personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) som ska täcka arbetsgivaravgifter, 
pensionsavsättningar och försäkringar. I budgeten beräknas PO-pålägg och kostnader gå 
jämnt upp.  

 Finansieringsenhetens övriga intäkter och kostnader rymmer i budgeten en reserv för att 
befolkningen inte ökar som budgeterat och därmed minskar skatteunderlaget. I utfall och 
prognos är de största posterna intäkter och kostnader från exploatering och 
realisationsvinster. 
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Driftredovisning 2019-2023, mnkr  

 
Kolumnen prognos 2020 är prognosen per augusti 2020.  

Varje nämnd är ansvarig för sin budget. Nämndernas nettokostnader, det vill säga kostnader 
minus intäkter, uppgår till 1 917,6 miljoner kronor i 2021 års budget. Det är en ökning från prognos 
för 2020 med 61,6 miljoner kronor och från budgeten med 58,2 miljoner kronor. I 
kommunstyrelsens budget ingår medel för oförutsedda utgifter (KSOF) med 10,0 miljoner kronor. 
Fördelningen inom kommunstyrelsen, mellan olika förvaltningar kan justeras. Resultatenheten 
inom kommunstyrelsen har haft ett resultatkrav som nu fasas ut.  

År 2020 bytte kommunen redovisningsprincip för att anpassa redovisningen till lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt utifrån rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR). För Vallentuna kommun innebär det att ett antal justeringar har 
gjorts i budgeten. Det är framför allt intäkter och kostnader som tidigare lagts på balansräkningen 
för att senare periodiseras ut som numera kommer bokföras innevarande år i driftsredovisningen. 
Det innebär numera att: 

 Gatukostnadsersättning resultatförs i takt med gatans färdigställande i resultaträkningen. 

 Vägkroppen har ingen avskrivningstid. 

 Endast lön och personalomkostnadspålägg bokförs på investeringsprojekt. 

 Plankostnader samt förstudier är driftskostnader. 

För detta har framför allt kommunstyrelsens teknik- och fastighetsförvaltning samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen kompenserats. Effekten kommer att följas upp.  

  

2019 2020 2020 2021 2022 2023

Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan

Kommunstyrelse 166,9 187,8 187,7 221,2 224,5 226,1

Kommunledningskontoret 100,8 105,9 105,8 113,0 115,2 115,5

Samhällsbyggnadsförvaltningen 7,4 9,4 9,4 17,2 17,1 17,8

Teknik- och fastighetsförvaltningen 49,3 54,4 54,4 60,6 61,7 62,1

Resultatenhet/komponentavskrivning -10,5 -7,0 -7,0

Kommunstyrelsens oförutsedda 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0

Räddningstjänst 19,8 20,1 20,1 20,4 20,5 20,7

Barn- och ungdomsnämnd 146,7 148,3 148,3 132,5 133,0 136,1

Skolpeng 639,1 654,5 655,5 675,0 683,4 697,7

Utbildningsnämnd 30,6 33,7 33,7 34,7 35,7 36,7

Gymnasieskolpeng 144,2 152,8 149,8 157,3 163,7 169,6

Socialnämnd 554,6 563,1 563,1 575,6 595,4 616,1

Fritidsnämnd 55,0 60,1 59,5 61,0 62,0 63,4

Kulturnämnd 44,2 44,9 44,2 45,4 46,1 47,1

Bygg- och miljötillsynsnämnd 13,5 14,2 14,2 15,0 15,3 15,1

Nämndernas nettokostnader 1 794,7 1 859,4 1 856,0 1 917,6 1 959,2 2 007,9

Kapitalkostnader -129,2 -149,4 -157,8 -158,2 -153,6 -166,8

Pensionskostnader 35,1 36,7 36,5 36,7 36,5 36,4

Övriga intäkter och kostnader -6,4 6,0 -15,9 10,0 5,0 5,0

Summa finansieringsenheten -100,5 -106,7 -137,2 -111,5 -112,1 -125,4

Verksamhetens nettokostnad 1 694,2 1 752,7 1 718,8 1 806,2 1 847,1 1 882,5
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Kommunens modell för uppräkning utifrån befolkningsförändringar samt lön- och prisindex 
beskrivs närmare i avsnittet Vallentuna kommuns ekonomiska läge. För att förbättra 
resultatet har lägre uppräkningar utgått år 2020 samt i budgeten för 2021. Detta ska ge möjlighet 
att stärka resultatet samtidigt som det har möjliggjort viktiga satsningar.  

Kommunens yngre åldrar ökar inte under år 2021 utan blir färre. Det medför att 
demografiuppräkningen för barn- och ungdomsförvaltningen inte ger någon effekt. 

Befolkningsökning per åldersgrupp, antal

 

Nämndernas största kostnader är personalkostnader och verksamhet i extern regi. 
Personalkostnader är kommunens enskilt största kostnadspost på 47 procent av verksamhetens 
totala kostnader. Därefter kommer verksamhet i extern regi där kommunen köper in verksamhet 
för 35 procent av verksamhetens totala kostnader. De mest omfattande köpen är från utövare inom 
förskolor och fritidshem samt vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. 
Kommunen betalar även stora belopp till privata utövare av förskoleklass, grundskola och 
gymnasieskola. 

Tillägg och avdrag i budget 2021 per nämnd. 

 

Du kan läsa mer om kommunens besparingar, tillägg och prioriteringar under 
Verksamhetsförändringar och politiska prioriteringar. 
 

  

KP20

KP20 

volym-

komp

KP20 

pris-

komp

Bespar-

ing

Tillägg/ 

priorite-

ring

Juste-

ring
KP21

Kommunstyrelse 187,8 0,0 0,0 0,0 17,6 15,8 221,2

Barn- och undgomsnämnd 148,3 0,0 0,0 -10,0 -5,5 -0,3 132,5

Skolpeng 654,5 0,0 3,1 0,0 17,4 0,0 675,0

Utbildningsnämnd 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 34,7

Gymnasieskolpeng 152,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 157,3

Socialnämnd 563,1 12,7 0,0 0,0 0,0 -0,2 575,6

Fritidsnämnd 60,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 61,0

Kulturnämnd 44,9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 45,4

Bygg- och miljötillsynsnämnd 14,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 15,0

Nämndernas nettokostnader 1 859,4 17,2 3,1 -10,0 30,4 17,5 1 917,6
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Finansiell utveckling 2021-2023 

 

Resultatplan 2019-2023  

 
Kolumnen prognos 2020 är prognosen per augusti 2020. 

 

 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning  
2019-2023  

 

 
Kolumnen prognos 2020 är prognosen per augusti 2020. 

  

2019 2020 2020 2021 2022 2023

Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan

Verksamhetens nettokostnader -1 694,2 -1 752,7 -1 718,8 -1 806,2 -1 847,1 -1 882,5

Avskrivningar -84,1 -95,0 -101,4 -106,0 -101,0 -109,9

Verksamhetens nettokostnader -1 778,3 -1 847,7 -1 820,2 -1 912,1 -1 948,2 -1 992,5

Skatteintäkter 1 650,9 1 696,3 1 673,4 1 693,7 1 774,8 1 846,6

Generella statsbidrag och utjämning 211,0 206,0 298,0 306,8 258,9 245,2

Verksamhetens resultat 83,6 54,5 151,2 88,4 85,6 99,3

Finansiella intäkter 1,9 0,5 1,2 0,5 0,5 0,5

Finansiella kostnader -19,6 -30,2 -17,1 -19,1 -21,5 -29,5

Årets resultat 65,9 24,8 135,3 69,8 64,5 70,3

2019 2020 2020 2021 2022 2023

Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan

Skattesats 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

Skatteintäkter (inkl avräkning) 1 650,9 1 696,3 1 673,4 1 693,7 1 774,8 1 846,6

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 13,1 11,7 36,5 44,0 21,4 32,2

Kostnadsutjämning 70,0 63,3 58,0 60,6 61,0 61,8

Regleringsbidrag/-avgift 23,4 37,1 34,8 102,3 86,9 61,1

Strukturbidrag 14,8

LSS-utjämning 36,5 23,4 21,3 20,9 21,1 21,4

Fastighetsavgift 62,7 66,3 66,2 68,6 68,6 68,6

Övriga generella bidrag 5,4 4,1 66,3 10,5

Summa intäkter 1 861,8 1 902,2 1 971,4 2 000,5 2 033,7 2 091,7
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Balansräkning 2019-2023  

 
 

 

 

  

2019 2020 2021 2022 2023

Bokslut Budget Budget Plan Plan

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 2 277,8 2 750,8 2 731,7 3 045,9 3 365,2

Finansiella anläggningstillgångar 119,5 119,5 119,5 119,5 119,5

Summa anläggningstillgångar 2 397,3 2 870,3 2 851,2 3 165,4 3 484,7

Omsättningstillgångar

Exploateringsfastigheter och lager 97,2 69,8 4,9 4,9 4,9

Kortfristiga fordringar 143,2 200,8 143,2 143,2 143,2

Kassa, bank 44,2 91,3 44,2 44,2 44,2

Summa omsättningstillgångar 284,6 361,9 192,3 192,3 192,3

Summa tillgångar 2 681,9 3 232,2 3 043,5 3 357,8 3 677,0

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Årets resultat 65,8 24,8 69,8 64,5 70,3

Övrigt eget kapital 721,8 753,6 1 004,2 1 074,0 1 138,5

Summa eget kapital 787,6 778,4 1 074,0 1 138,5 1 208,7

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och 

liknande förpliktelser
235,4 286,0 280,3 311,8 344,1

Övriga avsättningar 424,9 435,1 378,1 343,7 351,2

Summa avsättningar 660,3 721,2 658,4 655,5 695,3

Skulder

Långfristiga skulder 743,0 1 055,5 819,9 1 072,5 1 281,8

Kortfristiga skulder 490,9 677,1 491,2 491,2 491,2

Summa skulder 1 233,9 1 732,6 1 311,1 1 563,7 1 773,0

  varav lån 768,0 800,0 992,1 1 244,7 1 454,0

Summa eget kapital, avsättningar 

och skulder
2 681,9 3 232,2 3 043,5 3 357,8 3 677,0

Pensionsförpliktelser som inte 

upptagits bland skulder eller 

avsättningar

451,6 457,4 419,3 398,2 382,2

Övriga ansvarsförbindelser 370,9 380,1 380,1 380,1 380,1
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Kassaflödesanalys 2019-2023  

 

  

2019 2020 2021 2022 2023

Bokslut Budget Budget Plan Plan

Löpande verksamhet

Inbetalda skatter, generella 

statsbidrag och utjämning
1 859,8 1 849,2 2 000,5 2 033,7 2 091,7

Inbetalning från kunder och bidrag 358,2 369,8 400,1 406,7 418,3

Försäljning tomter inom exploatering 8,8 16,9 103,3 159,5

Gatukostnadsersättning 18,0 183,1 15,7 106,0 182,4

Medfinansiering från exploatörer 9,4 17,1 16,5

Utbetalning till leverantörer, 

anställda och bidrag
-2 098,1 -2 061,5 -2 222,7 -2 442,1 -2 619,5

Erhållen ränta och utdelningar 1,9 0,5 0,5 0,5 0,5

Betald ränta och utdelning -5,5 -27,0 -19,1 -21,5 -29,5

Kassaflöde från löpande verksamhet 143,1 314,1 201,3 203,8 219,9

0,0

Investeringsverksamhet

Investering i materiella anläggningstillgångar-183,6 -270,8 -352,9 -415,3 -429,2

Försäljning av materiella anläggningstillgångar3,4

Kassaflöde från investeringsverksamhet-180,2 -270,8 -352,9 -415,3 -429,2

Finansieringsverksamhet

Nyupptagna lån 340,0 192,1 252,6 209,2

Amortering av lån -350,0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet-10,0 192,1 252,6 209,2

Bidrag till infrastruktur

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -40,5 -41,2

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början 91,3 72,8 44,2 44,2 44,2

Likvida medel vid årets slut 44,2 116,1 44,2 44,2 44,2

Förändring i likvida medel -47,1 43,3 0,0 0,0 0,0
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Investeringsplan 

Koncernen innehåller investeringarna i kommunen, AB Össebyhus samt vår andel av 

Roslagsvatten AB. 

Össebyhus ska löpande lämna information om den ekonomiska och verksamhetsmässiga 

utvecklingen till den politiska ledningen i kommunen. Vid köp eller försäljning över fem miljoner 

kronor av fast egendom samt planering av investeringar av större omfattning ska 

kommunfullmäktige ges tillfälle att yttra sig. 

Årsstämman i Össebyhus beslutade 2018-03-12 om stam- och fönsterbyte med en totalbudget på 

40,0 miljoner kronor. I budgeten fanns villkoret att soliditeten inte får bli lägre än tio procent. 

Investeringsprojektet omfattar 63 lägenheter. Fönsterbytet blev klart 2018. Stambytets andel av 

totalbudgeten var 34,4 miljoner kronor budgeten för 2021 är 16,3 miljoner kronor.  

Roslagsvatten AB är moderbolag och alla investeringar som görs inom Vallentuna kommuns 

kommungränser görs i Roslagsvattens dotterbolag Vallentunavatten AB. Vid köp eller försäljning 

av fast egendom samt planering av investeringar av större omfattning ska kommunfullmäktige ges 

tillfälle att yttra sig. Beslut om investeringar tas av varje styrelse i dotterbolagen. 

Roslagsvatten investerar i nya anläggningar, upprustning av pumpstationer, reningsverk och 

ledningsnät. Vallentunavattens största investeringsprojekt år 2019 var utbyggnaden av VA i Kårsta. 

Det är samma projekt som kallas Kårsta-Rickeby i Vallentuna kommun där utbyggnad av gator 

pågår samtidigt. Ett nytt huvudledningsstråk behövs mellan Kårstaområdet och Karby/Brottby 

vilket inte enbart finansieras genom nya anslutningar. Det nya ledningsstråket ska ansluta till de 

huvudledningar som anlades 2014. Dessa behöver byggas vidare fram till Bällstaberg via 

Kristineberg. Expanderande kommuner kräver stora nyinvesteringar i VA-utbyggnad samt utökad 

kapacitet i anläggningarna. Ny lagstiftning inom Lagen om allmänna vattentjänster (VA-lagen) 

samt EU-direktiv med skärpta miljömål för dricksvattenkvalitet och avloppsrening kräver 

nyinvesteringar. 

Pågående projekt som fullmäktige ska ta ställning till, mnkr 

 Beslutad 
totalutgift 

Ackumulerat 
utfall 2019 

Beräknad 
totalutgift 

Beräknad 
avvikelse 

Össebyhus Stambyte 34,4 1,2 34,4 0,0 

 

Kommunens investeringsbudgets totala värde fastställs årligen när kommunplanen beslutas i 

kommunfullmäktige. Investeringsbudgeten består av årets budget samt ett inriktningsbeslut för 

nio år framåt. Fullmäktige beslutar om varje enskilt investeringsprojekt samt anslag för inven-

tarier, transportmedel och planerat underhåll av publika fastigheter och verksamhetsfastigheter. 

För investeringar som finansieras av exploatering tas beslut av hela exploateringsprojekten och 

inte av enskilt investeringsbeslut. 

Om investeringsanslag beräknas överskrida budgeten med mer än tio procent ska nytt beslut tas av 

kommunfullmäktige. Budgetavvikelser i fleråriga investeringsanslag överförs i kommande års 

investeringsbudget. 

Investeringarna består av externa utgifter och timkostnader för egen personal enligt 

tidsredovisning. Förvaltning belastas med en kapitalkostnad som består av avskrivning plus ränta 

tre procent. Kapitalkostnaden beräknas enligt nominell annuitet, det vill säga fördelade med lika 

stora belopp varje år. 
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I lokalresursplanen planeras investeringar utifrån översiktsplan, bostadsbyggnadsprognos, 

befolkningsprognos per delområde i kommunen samt behov. De kommunala verksamheternas 

behov av lokaler varierar över tid. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade 

lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken att stå utan nödvändiga lokaler när de 

behövs. Därför är det angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens utbud av lokaler. Det 

förutsätter kontinuerlig strategisk lokalresursplanering. 

En lokalresursplaneringsgrupp säkerställer att lokalinvesteringar endast görs för långsiktiga 

lokalbehov som inte kan lösas inom befintligt lokalbestånd. De arbetar för lokaleffektivitet och 

samutnyttjande samt om möjligt undvika extern inhyrning.  

I lokalresursplanen beskrivs kommunens framtida behov av lokaler och anläggningar för 

kommunal service, där kommunen svarar för investering och/eller underhåll. I de fall där privat 

aktör väljer att investera i sådana lokaler kan det ersätta kommunens planerade investering. I 

lokalresursplanen fastställs inte om verksamheten ska bedrivas i kommunal eller privat regi. 

Kommunens fastighetsbestånd uppgår till cirka 202 900 kvadratmeter bruksarea varav 28 600 

kvadratmeter är inhyrda lokaler och bostäder från externa fastighetsägare och modulleverantörer. 

Inhyrning av moduler, så kallade paviljonger, har ökat de senaste åren, för att möta Vallentuna 

kommuns lokalbehov. För att få en samlad bild av underhållsbehovet har fastighetsavdelningen 

genomfört statusbesiktningar och inhämtar önskemål om underhållsåtgärder från hyresgästerna. 

Kommunens investeringar 2021-2029, mnkr 

 

Kommunen har byggt flera förskolor och skolor som till exempel Hagaskolan som började 

användas hösten 2019. I denna planen ser man att nya förskolor kommer att byggas mer från år 

2023 igen och skolor från år 2025. Även inom vård och omsorg ska kommunen bygga mer från 

2023 och framåt. Den utökade budgeten för planerat underhåll tar slut år 2023. Infrastruktur är 

nya och underhåll av kommunens vägar samt gång- och cykelvägar, lekparker och andra parker.  

Infrastruktur som finansieras via exploatering är byggnation i nya områden där fastighetsägarna är 

med och betalar. Bland infrastruktur ingår våtmarksparken som är ett mellanting som till hälften 

finansierats av exploatering.  
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Investeringsplan i kommunen 2019-2030, mnkr  

 

Upparb.Budget Budget Plan Kalkyl Total

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

KOMMUNSTYRELSEN 193,0 151,9 328,1 383,0 293,5 165,3 67,6 68,0 58,0 58,0 58,0 1 824,3

Bullerskyddsplank Lingsbergsvägen 2,0 2,0

Centrumutveckling 1,0 1,0

Fettavskiljare kök 1,3 1,7 1,5 1,5 1,5 7,5

Finansierade via exploatering 116,2 30,7 211,0 248,6 201,0 83,3 4,6 895,2

Gång- och cykelvägar 3,6 11,0 3,6 28,9 11,0 11,0 69,1

Gävsjöområdet 1,0 1,0

Infartsparkering 0,0 5,0 5,0 5,0 15,0

Kommunhus 1,4 1,0 2,4

Kulturfastigheter i Brottby 1,0 2,0 3,0

Kylkonvertering 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 27,0

Källsortering 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5

Kärl 4,0 4,0

Lekplatser 10,2 3,3 5,0 11,0 4,5 8,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 65,0

Lindholmsvägen 9,0 16,0 10,0 11,0 46,0

Naturum, Örstastugan (Angarnssjöängen) 0,5 0,5

Planerat underhåll fastighet 31,7 35,6 35,0 35,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 263,3

Planerat underhåll ishallar 16,0 8,2 24,1

Plankorsning Åby gata 0,5 5,0 10,0 15,5

Reservkraft 2,0 4,0 3,0 9,0

Tillgänglighet avfallshämtning 1,0 0,5 1,5

Upprustning torgytor 10,1 0,0 6,5 7,5 24,1

Våtmarkspark 0,1 8,9 13,0 6,0 28,0

Årligt anslag 33,6 27,0 28,5 28,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 312,6

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 385,3 101,2 6,0 17,2 99,5 76,5 192,8 265,0 67,5 8,0 6,0 1 225,0

Fritidslokal Bällstabergsskolan 0,0 5,0 5,0

Förskola Centrala Vallentuna 0,5 4,0 41,0 9,0 0,5 55,0

Förskola Karby 4,0 19,5 30,5 1,0 55,0

Förskola Kristineberg norra 0,1 0,5 3,9 41,0 9,0 0,5 55,0

Förskola Lindholmen 0,5 4,0 36,5 4,5 9,5 55,0

Förskola Stensta Ormsta 0,6 3,9 41,0 9,0 0,5 55,0

Hagaskolan 380,9 54,2 435,1

Hjälmstaskolans kök 1,8 12,2 14,0

Karbyskolan ombyggnad för förskola 1,1 13,9 15,0

Karlbergsskolans renovering 2,0 2,0

Nya skolor inventarier 8,9 10,0 18,9

Skola/förskola Kristineberg södra 1,3 0,9 7,0 8,0 110,8 210,0 60,0 2,0 400,0

Årligt anslag 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 60,0

UTBILDNINGSNÄMNDEN 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,3

Årligt anslag 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,3

SOCIALNÄMNDEN 4,5 5,5 3,0 28,0 59,0 33,0 33,0 33,0 3,0 3,0 205,0

Atriumträdgård, väsbygården 1,5 2,5 4,0

Gruppboende Kristineberg 30,0 30,0 60,0

Gruppbostad i Ormsta-Stensta 30,0 30,0 60,0

Korttidshem 25,0 26,0 51,0

Årligt anslag 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 30,0

FRITIDSNÄMNDEN 2,7 22,7 12,3 9,7 7,2 4,0 1,8 5,2 5,0 1,0 5,0 76,6

Badplatser 0,6 0,4 1,0

Elljusspår Kristineberg 0,5 0,5

Elljusspår Kårsta 2,0 2,0 4,0

Fritidsgård 1,6 0,3 1,9

Ishall A 6,0 6,0

Konstgräs 0,5 1,3 3,0 3,0 4,0 4,0 15,8

Kvarnbadet 0,7 3,0 3,0 6,7

Snapptuna sportfält 2,0 4,0 3,0 9,0

Utveckling/nya projekt 9,3 1,0 0,1 0,6 1,0 12,0

Vallentuna IP 6,5 1,3 0,4 0,2 0,2 0,2 8,8

Össeby IP 0,7 0,2 0,9

Årligt anslag 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0

KULTURNÄMNDEN 0,5 0,5 1,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,4

Boksorteringsrobot 1,4 1,4

Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0

BYGG- OCH MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,3

Årligt anslag 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,3

Total 581,0 281,8 352,9 415,3 429,2 306,3 296,7 372,7 165,0 71,5 73,5 3 345,8
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Årliga anslag per förvaltning används till inventarier, mindre ombyggnader och liknande. 

Därutöver har kommunstyrelsen ett antal årliga anslag för framför allt trafik- och 

fastighetsåtgärder.   

 

Årliga anslag kommunstyrelsen, mnkr 

  
 

Planerade underhåll fastighet är ett årligt anslag men under ett antal år har de fått ett utökat anslag 

för att komma ifatt den så kallade underhållsskulden av verksamhetsfastigheter. 

 
En stor del av kommunens investeringar är avsatta för att bygga kommunala gatunät, parker och 

andra allmänna anläggningar. De anläggningar som kommunen ska äga benämns i 

investeringsplanen som finansierade via exploatering. En specifikation per område redovisas 

nedan. Exploateringsområdena är tidsmässigt svåra att bedöma eftersom de inte endast påverkas 

av kommunens planering och kapacitet utan även av till exempel överklaganden, dagvattendomar 

och utredningar. 

 

Investeringar som finansieras via exploatering, mnkr

  

 

Budget föregående årBudget Plan Kalkyl Total

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Kommunledningskontorets rambudget 6,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 57,0

It-utrustning 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 30,0

Årligt anslag KLK 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 27,0

KS OF 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20,0

KSOF 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20,0

Samhällsbyggnadsförvaltningen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0

Årligt anslag SBF 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0

Teknik- och fastighetsförvaltningen 25,1 19,5 21,0 21,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 230,6

Belysning 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0

Beläggning vägar 4,8 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 39,8

Cykelnätet 3,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 21,8

Energisparåtgärder 3,0 3,0 3,0 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 48,0

Infartsparkering 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 18,0

Trafikinvesteringar 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24,0

Trafiksäkerhetsåtgärder 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 40,0

Åtgärder väg gångbanor 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 30,0

Årligt anslag TFF 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0

Total 33,6 27,0 28,5 28,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 312,6

 

Upparb. Budget Budget Plan Kalkyl Total

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Bällsta-Björnboda 1,5 1,0 9,0 4,5 16,0

Del av Rickebyhöjd 3,4 3,4

Gärdesvägen 0,1 3,5 3,0 1,9 8,4

Kragstalund östra 1,5 1,5

Kristineberg etapp 1 0,5 1,9 113,0 136,5 251,9

Kristineberg etapp 2 112,5 37,5 150,0

Kullbacka 10,0 35,0 4,6 49,6

Kårsta-Rickeby 19,3 7,3 26,7

Lindholmen-Strömgården 4,3 4,3

Manhemsvägen 2,2 2,2

Norra centrumtomten 5,0 5,0 10,0

Okvista 5 30,0 34,3 64,3

Ormsta-Stensta 11,2 28,7 30,0 69,9

Tingvalla 44,7 3,1 47,9

Vallentuna Prästgård 1:49 0,6 0,6

Vallentuna-Mörby 1:98 mfl 1,5 2,9 0,8 5,1

Åby Ängar etapp 1 50,2 18,0 10,8 5,0 84,0

Åbyholm 61,8 27,8 10,0 99,6

Total 116,2 30,7 211,0 248,6 201,0 83,3 4,6 895,2


