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§ 137
Återrapport: ökat invånarinflytande (KS 2020.025)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att
- säkerställa systematik/helhetssyn gällande invånardialog samt synliggöra denna
- inkludera digitala omröstningar som ett centralt verktyg i metodstöd för invånardialog och i 
”dialogplaner”

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2020 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att 
utreda hur ökat invånarinflytande kan möjliggöras. Kommunledningskontoret har kartlagt hur 
arbetet ser ut idag och konstaterat att Vallentuna kommun har redan idag en mångfald av 
processer som kan ses som en del av medborgar- eller invånardialog. Det är dock spretigt och 
sannolikt delvis otydligt för invånarna vad syftet är och vilka resultat de olika 
kommunikationsvägarna leder till. Insatser för ökad delaktighet kan upplevas som 
punktinsatser där det inte är tydligt för invånarna hur resultatet används och vilka effekter det 
får för beslut eller i utveckling av verksamheterna. Dialogen riskerar att uppfattas som ad hoc 
eller reaktiv för att fixa till något som är på väg att gå snett, istället för som en planerad del av 
processen där dialog redan initialt funnits med som ett arbetssätt.
Pro
Sveriges kommuner och regioner har en rad olika koncept från kommunsektorn samlade i en 
databas.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag med revideringen 
att att-satsen "utreda införande av e-petitioner" stryks. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Åtgärder för ökat invånarinflytande
 KARTLÄGGNING invånarnas möjlighet att påverka PM 200918
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Tjänsteskrivelse

Återrapport: ökat invånarinflytande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att 
- säkerställa systematik/helhetssyn gällande invånardialog samt synliggöra denna
- utreda införande av e-petitioner 
- inkludera digitala omröstningar som ett centralt verktyg i metodstöd för 
invånardialog och i ”dialogplaner”

Ärendet i korthet
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2020 att ge kommunledningskontoret i 
uppdrag att utreda hur ökat invånarinflytande kan möjliggöras. 
Kommunledningskontoret har kartlagt hur arbetet ser ut idag och konstaterat att 
Vallentuna kommun har redan idag en mångfald av processer som kan ses som en del 
av medborgar- eller invånardialog. Det är dock spretigt och sannolikt delvis otydligt 
för invånarna vad syftet är och vilka resultat de olika kommunikationsvägarna leder 
till. Insatser för ökad delaktighet kan upplevas som punktinsatser där det inte är 
tydligt för invånarna hur resultatet används och vilka effekter det får för beslut eller i 
utveckling av verksamheterna. Dialogen riskerar att uppfattas som ad hoc eller reaktiv 
för att fixa till något som är på väg att gå snett, istället för som en planerad del av 
processen där dialog redan initialt funnits med som ett arbetssätt.
Pro
Sveriges kommuner och regioner har en rad olika koncept från kommunsektorn 
samlade i en databas. 

Utvecklingsförslag
I kommunens strategi för demokratiutveckling, fastställd av kommunfullmäktige 
2019-01-14, anges även att kommunen vill öka intresset för de lokalpolitiska frågorna. 
Ökade påverkansmöjligheter gällande den kommunala verksamheten kan uppnås på 
olika sätt.

E-petitioner eller e-förslag

Ett e-förslag eller en e-petition är en kort fråga, önskan om åtgärd eller information 
från en invånare till kommunen. E-petitioner används av flera kommuner som ett 
enkelt och direkt sätt att erbjuda invånarna en ingång till den demokratiska processen 
och möjlighet att väcka egna frågor som är viktiga för dem, snarare än att vänta på att 
förtroendevalda eller formella samråd ska fråga dem om i förväg fastställda frågor.
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Vanligtvis krävs någon slags bredare förankring eller kvalitetsgranskning innan en e-
petition kvalificerar till handläggning eller politisk beredning. Norrtälje kommun 
lägger till exempel ut inkomna e-petitioner på sin webb en given period och för att 
förslaget ska gå vidare krävs att det tillstyrks av ett specificerat antal invånare, i 
Norrtälje 25 personer.

E-petitioner kan införas för att stärka omvärldsbevakningen och invånarnas 
inflytande, samt för att öka transparensen i hanteringen av inkommande synpunkter 
och förslag, som idag når kommunen via olika kanaler men varken det inkommande 
eller hanteringen är särskilt synlig för invånarna. 

En gränsdragning behövs för hanteringen av enklare synpunkter och frågor som 
kräver e-petition. I nuläget kommer synpunkter och förslag från enskilda in via 
Kontaktcenter eller Infracontrol och svaras på eller ibland åtgärdas av 
förvaltningarna. Vad som kan kvalificera för e-petition fordrar tydliga kriterier. E-
petitioner i Vallentuna bör ha en lämpligt hög tröskel för antal tillstyrkande, i syfte att 
säkerställa bredare förankring för frågor som ska beredas vidare och således ta 
kommunens resurser i anspråk. 

Intressentanalys och plan eller årshjul för dialog och delaktighet

Respektive förvaltning bör göra eller uppdatera en intressentanalys samt med hjälp av 
delaktighetstrappan göra en enkel plan för kommunikation och dialog med sina 
intressenter, alternativt se över befintlig kommunikations-plan ur perspektivet 
invånarnas delaktighet. Det viktiga är inte att få med allt, utan att tillsammans 
formulera syfte, önskade effekter och medvetandegöra hur insatser för ökad 
delaktighet kan länkas samman och med relativt enkla insatser stärkas. Till hjälp kan 
kommunledningskontoret ta fram ett koncept/mall. 

Systematisera en helhetssyn på och metoder för invånardialogen

Kommunledningskontoret bedöms i högre grad kunna styra, stödja och samordna 
kommunens arbete med dialog och delaktighet utifrån förvaltningarnas 
planer/årshjul. En metod för invånardialog för Vallentuna kan tas fram med hjälp av 
SKR:s material och inspiration från bland annat Haninge kommuns policy för 
medborgar- och brukardialoger. Lärdomar kan även hämtas från de 
Hållbarhetsdialoger som Samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört för utvecklingen 
av stadsdelen Kristineberg. 

 Tydliggör möjligheterna till inflytande
Komplettera sidorna på vallentuna.se/Kommun och politik/Politik och 
demokrati/Dialog och påverkan med utgångspunkt i delaktighetstrappan, för att 
tydliggöra invånarnas möjligheter till dialog och delaktighet. För att det ska bli riktigt 
bra behöver det utgå från en dialogplan/årshjul enligt ovan.

 Digitala omröstningar
Det finns exempel på kommuner som arbetar med digitala omröstningar, som en del 
av sin medborgardialog. Höganäs kommun har ibland omröstningar på sin Facebook-
sida, där våra invånare får tycka till om olika alternativ till exempel vilken sorts träd 
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som ska planteras på ett nytt torg. Strömstads kommun har haft omröstning om 
omplacering av en omtyckt skulptur. 

Vallentuna kommun har haft digitala omröstningar om namnet på Rosendalsskolan 
för elever och om arkitektförslag på nytt studentboende på gamla polishusets tomt för 
invånare.

Enkla, digitala omröstningar kring givna alternativ kan i det lilla medföra ett ökat 
intresse, förståelse och kanske engagemang för kommunens verksamheter. Särskilt 
bra kan det bli om kommunen återkommande och flera gånger under ett år frågar 
invånarna om råd.

Det kan också finnas möjligheter att bjuda in till rådgivande digitala omröstningar i 
större frågor, till exempel om förtroendevalda vill förankra vägval eller testa olika 
alternativ på invånarna inför beslut.

Kommunledningskontoret kan inkludera digitala omröstningar som ett centralt 
verktyg i metodstöd för invånardialog och i ”dialogplaner”.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Kartläggning

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akt 
Nämnderna
Kommunikationsavdelningen
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PM
 ANN WAHLSTRÖM
 STABEN (MILJÖSTRATEG)
 TEL 08-5878 63 72
 E-POST ANN.WAHLSTROM@VALLENTUNA.SE

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Invånarnas möjlighet att påverka – 
kartläggning och jämförelse
Kartläggningen redogör för hur kommunens invånare kan vara delaktiga och 
påverka kommunens arbete. Invånare kan tillhöra olika så kallade 
intressentgrupper och kartläggningen kan även ses som en del av en 
intressentanalys. Kartläggningen presenteras med utgångspunkt i den så 
kallade delaktighetstrappan.

Intressenter har olika grad av inflytande beroende på frågeställning, eller steg 
i en beslutsprocess. Det åskådliggörs av delaktighetstrappan, som används av 
bland andra Sveriges kommuner och regioner (SKR). Trappan är inte 
hierarkisk eller kronologisk, utan olika grad av delaktighet är möjlig direkt 
eller fram och tillbaka under ett arbetes gång. 

Uppdraget
Denna kartläggning har gjorts efter förbättringsförslag från SKR:s utvärdering 
av Vallentunas kvalitetsarbete där SKR i förslag 7 pekar på möjlighet att 
förbättra ”Invånarnas möjlighet att delta och påverka vid centrala 
beslutsprocesser (ej fysisk planläggning). 

Kommunledningskontoret har därtill i uppdrag av kommunstyrelsen att 
utreda arbetsstruktur och arbetssätt för att möjliggöra ett ökar 



SID 2/22

invånarinflytande inom kommunens verksamhetsområden. (KS 2020.25). 
Uppdraget är särskilt riktat mot frågeområden som rör Förtroende och 
Påverkan i SCB:s medborgarundersökning och Nöjd-Inflytande-Index. 

Syfte
Syftet med kartläggningen är att ge en samlad bild av invånarnas möjligheter 
att påverka kommunens beslut och utvecklingen av kommunens 
verksamheter. Kartläggningen ger underlag för rapportering till SKR och KS 
samt för fortsatt utvecklingsarbete. Detta ska i förlängningen leda till att 
stärka medborgarnas möjligheter att påverka i den grad som är 
ändamålsenligt.

Avgränsningar
Kartläggningen fokuserar på invånare och verksamma i Vallentuna. En 
invånare kan vara intressent på flera olika sätt beroende på sammanhang (se 
stycket Invånarna och andra intressenter nedan). Kommunens samverkan 
med andra kommuner, regionen, myndigheter och akademien ingår inte.

Kartläggningen omfattar inte det politiska arbetet utan endast 
kommunorganisationens arbete med kommunikation och delaktighet, som i 
sin tur kan öppna upp för möjligheten att påverka de processer som sker i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Kartläggningen omfattar inte de kontakter och dialog som sker i 
myndighetsutövning och prövning rörande enskilda eller till exempel tillsyn. 
Samverkan med andra kommuner, regionen och akademien ingår inte. Arbete 
med kommunikation och delaktighet som drivs av bolag där kommunen är 
hel- eller delägare samt kommunförbunden ingår inte i kartläggningen, även 
om kommunen ofta fungerar som kanal för information och synpunkter.

Fysisk planering omfattar samrådsskyldighet med bland andra medborgare 
enligt plan- och bygglagen (PBL). Delaktighet i planeringsprocessen ingår inte 
i denna kartläggning men behöver beaktas och samordnas i det fortsatta 
arbetet med att öka invånarnas möjligheter att påverka.

Kommunen och kommunkoncernen
Alla de åtta politiska partierna i riksdagen finns representerade i Vallentuna 
kommun, i kommunfullmäktige. Vallentuna kommun har sex förvaltningar: 
Kommunledningskontoret, Barn- och ungdomsförvaltningen, 
Fritidsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Samhällsbyggnads-förvaltningen, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen samt Socialförvaltningen.

Utöver kommunens egna förvaltningar äger kommunen fastighetsbolaget 
Össebyhus samt är delägare tillsammans med åtta andra kommuner i 
avfallsbolaget SÖRAB samt med sex andra kommuner i VA-bolaget 
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Roslagsvatten AB, med dotterbolaget Vallentunavatten. Vallentuna ingår 
tillsammans med tio andra kommuner i Käppalaförbundet som svarar för 
avloppsrening samt med 14 kommuner i kommunalförbundet Norrvatten som 
svarar för dricksvattenproduktion. Invånare och företag i Vallentuna är 
kunder till bolagen och förbunden. 

Stöd för kommunens arbete med invånardialog
I kommunens vision - med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där 
människor och idéer växer – är samverkan en av de sex uttalade 
visionsnycklarna: utveckling och samhällsbyggande ska ske i dialog med 
invånarna. Kommunens värdegrund trycker bland annat på kundfokus, där 
engagemang är ett ledord. Engagemang omsätts i ett lyhört förhållningssätt 
där medarbetarna skapar dialog.

I enlighet kommunens strategi för demokratiutveckling ska kommunen 
ha ett inkluderande förhållningssätt som gör att invånare kan vara delaktiga 
på olika sätt i olika frågor. Demokrati och delaktighet i samhället ska ges stora 
möjligheter även mellan de allmänna valen. Kommunen ska främja insatser 
för att uppmuntra till och ge förutsättningar att utöva demokratiskt inflytande 
och deltagande i samhällets utveckling. Såväl digitala som fysiska plattformar 
är viktiga. Ett aktivt civilsamhälle samt ett fortsatt högt valdeltagande och 
lokalpolitiskt engagemang är strategiska inriktningar. Samtliga nämnder 
inklusive kommunstyrelsen ansvarar för genomförande av strategin, som 
antogs i januari 2019. Kommunstyrelsen ansvarar för att den utvärderas efter 
varje mandatperiod.

Kommunikationsavdelningen tillhandahåller riktlinjer, verktyg, mallar och 
kompetens som stödjer verksamheterna i såväl strategisk kommunikation 
som praktiska insatser. Kommunens Kommunikations- och 
marknadsföringspolicy är till för att visa hur kommunikation och dialog 
kan stödja Vallentuna kommuns riktning, vision, mål och värdegrund. Den 
beskriver hur vi i vår kommunikation ska bemöta Vallentunaborna och övriga 
intressenter, bland annat för att stärka dialogen, engagemanget, samarbetet 
och erfarenhetsutbytet med kommunens målgrupper/intressenter.

Dialog lyfts fram särskilt i våra interna riktlinjer. Dialog är nödvändig för att 
skapa förståelse, acceptans och motivation, eller göra människor delaktiga i 
beslut. Vid vissa tillfällen finns inte tid till dialog och allt behöver heller inte 
diskuteras. Dialoger och möten kan fokusera på sådant som är komplicerat 
eller kontroversiellt, och på tillfällen då vi behöver skapa engagemang eller 
samsyn mellan människor.

Kommunens kanalanalys beskriver alla de olika vägar vi använder för att 
kommunicera, från enskilda samtal till enkelriktad masskommunikation. 
Kanalanalysen innehåller en övergripande målgrupps-/intressentanalys och 

https://dok.vallentuna.se/file/f%C3%B6rfattningssamling/1.%20kommungemensam/1.6%20politisk%20verksamhet/1.6.4%20strategier/1.6.4.1%20Strategi%20f%C3%B6r%20demokratiutveckling.pdf
https://dok.vallentuna.se/file/f%C3%B6rfattningssamling/1.%20kommungemensam/1.5%20kommunikation/1.5.6%20policys/1.5.6.3%20Kommunikations-%20och%20marknadsf%C3%B6ringspolicy.pdf
https://dok.vallentuna.se/file/f%C3%B6rfattningssamling/1.%20kommungemensam/1.5%20kommunikation/1.5.6%20policys/1.5.6.3%20Kommunikations-%20och%20marknadsf%C3%B6ringspolicy.pdf
https://intranet.vallentuna.se/dok/files/dokument/klk/kommunikation/kanalanalys/kanalanalys.pdf
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ger stöd för ur och varför, vid vilka tillfällen olika kanaler ska användas och 
med vilken tonalitet. 

Invånarna och andra intressenter för kommunen
Kommunen har en bred och brokig verksamhet med många olika så kallade 
intressenter. Kommunen styrs av politiker som valts direkt av kommun-
invånarna, vilket ger möjlighet att påverka och kontrollera styrningen av 
kommunen. Kommunens verksamhet är till stor del skattefinansierad. 
Invånarna är därmed kommunens främsta intressenter. 

En viss person kan tillhöra olika intressentkategorier beroende på 
sammanhang. Vallentuna kommuns intressenter, som är relevanta ur ett 
invånarperspektiv, är främst:
 Invånarna
 Barn, elever och unga
 Vårdnadshavare
 Företag och näringslivsorganisationer
 Kunder och brukare
 Anhöriga
 Föreningar och intresseorganisationer
 Besökare

Övergripande om Vallentunaborna, utifrån uppgifter från SCB (2017): 
 I Vallentuna finns 33 175 invånare.
 Medelåldern i Vallentuna är 38.7 år, vilket är lite yngre än resten av landet 

(41.2 år). Över 50 % är mellan 25-64 år.
 De flesta bor i småhus och har två barn. 
 Totalt 42 % av invånarna mellan 20-64 år har en eftergymnasial 

utbildning. 
 De flesta arbetar inom vård och omsorg eller handel, byggverksamhet och 

utbildning. 
 Medelinkomsten i kommunen är 376 000 vilket är betydligt högre än riket 

(324 000), SCB 2016. 
 De flesta (12 308 personer) pendlar ut från kommunen för att arbeta. 
 Totalt 4 272 personer pendlar in till kommunen för att arbeta.
 Det finns 1 733 företag i Vallentuna, varav de flesta är så kallade enmans- 

eller fåmansföretag. 
 Den största arbetsgivaren är Vallentuna kommun (ca 1 700 anställda).

Även grannkommuner, organisationer och andra intressenter har 
förväntningar och krav på kommunen, som riktar sig både till förtroendevalda 
politiker och till medarbetare. Mer om olika intressenter finns i bilaga 2.
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Stöd för invånarnas möjligheter att påverka
På vallentuna.se/kommun-och-politik/politik-och-
demokrati/dialog-och-paverkan/ redogör kommunen för olika sätt som 
invånarna kan påverka beslutsprocessen:
 Kontakta kommunen – via mejl, post eller Facebook
 Kontakta en politiker
 Överklaga beslut
 Allmänna val
 Möten, kallelser och protokoll
 Allmänhetens frågestund
 Gå med i ett politiskt parti
 Kommunens planarbete
 Forum för samråd och elevråd i skolan

Där publiceras också information om aktuella frågor, åsikter och förslag som 
har inkommit till kommunen.

https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/dialog-och-paverkan/
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/dialog-och-paverkan/
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Kartläggning av invånarnas och andra intressenters möjligheter till delaktighet och påverkan

Hur? Kanal För vem?
Primär intressent

Från vem?
Avsändare

Varför?
Syfte

E-post Samtliga Samtliga förvaltningar Sprida nyheter och information 
Kontaktcenter Invånare, företag och 

kunder
Samtliga förvaltningar Sprida nyheter och information 

Vallentuna.se Samtliga Samtliga förvaltningar Sprida nyheter och information 
Erbjuda digitala tjänster och 
service, e-tjänster
Informera i krissituationer eller 
vid större samhällsstörning

Upplevvallentuna.se Besökare Främst FF, KuF, SBF, KLK Marknadsföra evenemang 
Marknadsföra platsen 
Vallentuna

Facebook Invånare 
Företag och flera olika 
riktade målgrupper

Samtliga förvaltningar, via 
KLK
Flera olika verksamheter, se 
sammanställning

Sprida nyheter och information 
Informera i krissituationer eller 
vid större samhällsstörning

Instagram Invånare
Olika riktade målgrupper

Samtliga förvaltningar, via 
KLK
Flera olika verksamheter, se 
sammanställning

Sprida nyheter och information 

Broschyrer och annat 
informationsmaterial

Kunder och besökare Samtliga förvaltningar Sprida nyheter och information
Marknadsföra evenemang 
Marknadsföra platsen 
Vallentuna

Affischering Invånare, barn, unga och 
vårdnadshavare, kunder och 
besökare

Samtliga förvaltningar Sprida nyheter och information 
Marknadsföra evenemang 
Marknadsföra platsen 
Vallentuna

Pressmeddelanden Samtliga, via media Samtliga förvaltningar Sprida nyheter och information 
Annonsering Invånare, företag, 

föreningar och 
intresseorganisationer - 
riktade målgrupper

Samtliga förvaltningar Sprida nyheter och information 
Kommentar från SKR: ”för 
en icke oansenlig andel av 
invånarna är tryckta 
lokalmedier alltjämt den 

https://intranet.vallentuna.se/dok/files/dokument/klk/kommunikation/kanalanalys/bilaga%201%20lista%20samtliga%20sociala%20medier.xlsx
https://intranet.vallentuna.se/dok/files/dokument/klk/kommunikation/kanalanalys/bilaga%201%20lista%20samtliga%20sociala%20medier.xlsx
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huvudkanal som används 
för att ta del av information 
om lokalsamhället.”

Kommunfullmäktiges möten 
inklusive webbsändningar

Invånare, föreningar KF/KLK Transparens kring kommunens 
verksamhet och beslut
Skapa delaktighet och 
förståelse

Offentliga nämndsmöten Invånare Nämnd/förvaltning
Nämndsordförande 
bestämmer om och hur 
nämndsmöten ska vara 
öppna för allmänheten 

Transparens kring kommunens 
verksamhet och beslut
Skapa delaktighet och 
förståelse

Publicering av 
möteskallelser och protokoll 
för fullmäktige och nämnder

Samtliga KLK Transparens kring kommunens 
verksamhet och beslut (följer 
av Kommunallagen)

Utlämning av allmänna 
handlingar

Samtliga KLK/samtliga Transparens kring kommunens 
verksamhet och beslut (följer 
av grundlag)

Felanmälan och synpunkter 
via webb och app

Invånare och kunder Samtliga förvaltningar Inhämta information
Utveckla verksamheten
Skapa delaktighet och 
förståelse

SCB:s 
medborgarundersökning

Invånare SCB Inhämta information
Kommentar från SKR: 
”endast en tillfrågad äger 
kunskap om vad 
medborgarundersökningen 
faktiskt säger. Den är en 
god temperaturtagare och 
bör därför sannolikt vara 
mer känd inom 
organisationen.”

Brukarundersökningar och 
kundenkäter av olika slag 
inom äldreomsorg, LSS och 
IFO

Kunder och anhöriga SF Inhämta information
Utveckla verksamheten

Elevenkäter och enkäter till Elever och vårdnadshavare BUF Inhämta information
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vårdnadshavare, Våga Visa-
enkät

Utveckla verksamheten

Enkäten Ung Livsstil Unga BUF Inhämta information
Utveckla verksamheten

Stockholmsenkäten Elever och unga KLK och BUF Inhämta information
Utveckla verksamheten

Visselblåsarfunktion Samtliga och anställda HR Inhämta information
Utveckla verksamheten

Remisser Föreningar och 
intresseorganisationer, 
näringslivsorganisationer

Samtliga förvaltningar Inhämta information
Utveckla verksamheten

Vallentuna.se Samtliga Samtliga förvaltningar Erbjuda digitala tjänster och 
service, e-tjänster

Företagslots Företag Skapa dialog, delaktighet och 
förståelse

Facebook Invånare 
Företag och flera olika 
riktade målgrupper

Samtliga förvaltningar, via 
KLK
Flera olika verksamheter, se 
sammanställning

Skapa dialog, delaktighet och 
förståelse

Chatta med öppenvården Kunder/brukare, anhöriga SF Vägleda och ge råd och 
information

Föräldramöten Vårdnadshavare Lärare, förskolepedagoger Skapa dialog, delaktighet och 
förståelse

Trygghetsvandringar Föreningar KLK, FF Skapa dialog, delaktighet och 
förståelse

Allmänhetens frågestund vid 
kommunfullmäktiges möten

Invånare Förtroendevalda Skapa dialog, delaktighet och 
förståelse

Träffa en politiker Invånare Förtroendevalda Skapa dialog, delaktighet och 
förståelse

https://intranet.vallentuna.se/dok/files/dokument/klk/kommunikation/kanalanalys/bilaga%201%20lista%20samtliga%20sociala%20medier.xlsx
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Individuella 
utvecklingssamtal

Elev och vårdnadshavare Lärare, förskolepedagoger Påverka och ta ansvar för 
elevens skolgång (följer av 
Skollagen)

Globala elevrådet Elever BUF Ge eleverna inflytande och 
delaktighet i utbildning och 
arbetsmiljö (följer av 
Skollagen)

Elevråd på skolorna Elever Skolor, förskolor Ge eleverna inflytande och 
delaktighet i utbildning och 
arbetsmiljö (följer av 
Skollagen)

Föräldraråd och 
föräldraföreningar på vissa 
skolor

Vårdnadshavare Skolor, förskolor Ge vårdnadshavare/elever 
inflytande och delaktighet i 
utbildning och arbetsmiljö 
(följer av Skollagen)

Pensionärsrådet Intresseorganisationer Förtroendevalda Ge äldre inflytande och 
delaktighet i kommunens 
planer och verksamheter

Funktionshinderrådet Intresseorganisationer Förtroendevalda Ge funktionshindrade 
inflytande och delaktighet i 
kommunens planer och 
verksamheter

Näringslivsrådet Branschorganisationer och 
företag

Förtroendevalda Ge företag inflytande och 
delaktighet i kommunens 
planer och verksamheter

Friluftslivsråd (ej startat)

Val till kommunfullmäktige Invånare Förtroendevalda Möjligheter att påverka och 
kontrollera hur kommunen 
utför sina uppdrag
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Jämförelse med andra kommuner

Nyckeltal
Här följer några nyckeltal som presenteras av RKA på kolada.se och som rör 
invånarnas möjligheter att påverka. 

Valdeltagande i senaste kommunalvalet

Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval
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Valdistrikt med högst valdeltagande i senaste kommunalval

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunalvalet

Nöjd-inflytande-index – helheten
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Nöjd Inflytande Index - Påverkan

Delaktighetsindex

Informationsindex för kommunens webbplats – Öppenhet och påverkan
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Övergripande jämförelse av information om möjligheter att 
påverka
Kommuner presenterar generellt invånarnas möjligheter att påverka och 
lämna synpunkter på sina webbsidor. Nedan finns en mycket enkel jämförelse 
mellan några kommuners arbete med invånarinflytande, som enkom listar de 
möjligheter som kommunerna själva lyfter fram samlat på sidor som ofta 
ligger under kategorin ”Kommun och politik” och heter typ ”Synpunkter och 
dialog” eller ”Så kan du påverka”.

Vallentuna Kontakta kommunen – via mejl, post eller Facebook
Kontakta en politiker
Överklaga beslut
Allmänna val
Möten, kallelser och protokoll
Allmänhetens frågestund
Gå med i ett politiskt parti
Kommunens planarbete
Forum för samråd och elevråd i skolan
(Synpunkter och felanmälan på egen sida)

Haninge Synpunkter
Felanmälan
Medborgardialog
Lämna medborgarförslag
E-förslag
Sociala medier
Mobila appar

Helsingborg Kontaktcenter – när du vill din kommun något
Lämna synpunkter eller anmäla fel
Studiebesök
Diarium, handlingar och protokoll
Engagera dig!
Helsingborgsförslaget (medborgarförslag)
Kontakt med politiker
Krångelombudsmannen
Medborgarundersökning
Rösta – allmänna val
Överklaga ett beslut

Lidingö Samlad information saknas på Lidingö Stads webb 
(även om de har olika kanaler för synpunkter och 
dialogprocesser).

Nacka Felanmälan och synpunkter
Anslagstavla
Beslut, insyn och rättssäkerhet
Delta i val och folkomröstningar
Lämna medborgarförslag
Ta del av beslutsunderlag och var med på 
kommunfullmäktiges sammanträden
Kontakta en politiker
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Läs mer: ”Hur fungerar den politiska processen steg-
för-steg om du som Nackabo hör av dig till oss med 
ett förslag? Vilka handlingar är offentliga och hur gör 
man för att överklaga beslut? Läs om insyn, offentliga 
handlingar och hur du överklagar ett beslut”

Sollentuna Kontakta dina politiker
Delta i samråd vid fysiska planförändringar
Kontakta de kontaktpolitiker som finns i vissa 
nämnder
Delta i de dialogmöten med invånare som kommunen 
anordnar
Du kan överklaga beslut

Täby Samlad information saknas på Täby kommuns webb 
(även om de har olika kanaler för synpunkter och 
dialogprocesser).

Vaxholm Allmänna val
Folkomröstningar
Kontakta en politiker
Engagera dig politiskt
Lyssna på kommunfullmäktige
Allmänhetens frågestund
Läsa offentliga handlingar
Samrådsmöte och detaljplan
Överklaga ett beslut
Synpunkter och klagomål

Österåker Allmänna val
Folkomröstningar
Medborgarförslag
Synpunkter, klagomål och förslag
Felanmälan

Exempel från andra kommuner
SKR lyfter i utvärderingen av Vallentunas kvalitetsarbete fram att 
Helsingborg är ett gott exempel på nytänkande former för medborgardialog 
för att hämta inspiration till ett bättre arbete kring beslutsprocesser vid sidan 
om fysisk planläggning. Sökningar på helsingborg.se ger dock skrala resultat 
– sökordet ”medborgardialog” ger träff på tre sidor där ordet nämns utan 
djupare information och sökordet ”invånardialog” leder till dels en jämförelse 
av nyckeltal från Kolada, dels till kontaktuppgifter till kontaktcenter.

Helsingborg har på sin webb under ”Kommun och politik > kontakt och 
påverkan” sidan ”Engagera dig!”, som leder vidare till mer information och 
kontaktvägar:
”Vill du förbättra Helsingborg genom olika förslag, eller är du intresserad 
av att skapa något eget som gör staden lite trevligare? Kanske vill du 
engagera dig för dina medmänniskor eller påverka politiken? Här kan du 
läsa vilka sätt du kan engagera dig på.

 Jag vill engagera mig i samband med corona!
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 Jag vill förbättra Helsingborg genom synpunkter och egna förslag!
 Jag vill engagera mig politiskt!
 Jag vill tycka till om planerade ändringar i stadsmiljön!
 Jag vill engagera mig ideellt!
 Jag vill skapa något!
 Jag vill hjälpa en medmänniska!”

SKR lyfter i även fram Haninge kommuns arbete med medborgarbudgetar. 
Haninge arbetar med både medborgardialog och medborgarbudgetar. 
Kommunfullmäktige i Haninge har antagit en policy för kommunens arbete 
med medborgar- och brukardialoger. Medborgardialog handlar om frågor 
som berör kommunen som helhet och sker primärt mellan förtroendevalda 
och personer som bor, vistas eller verkar i Haninge kommun. Brukardialog är 
kopplad till enskilda delar av kommunens service, som situationen i en skola, 
förskola eller vårdboende och bedrivs primärt mellan tjänstemän och brukare. 
Policyns fyra grundläggande principer är att dialogerna ska vara ett 
komplement till representativ demokrati och utgör en del av Haninge 
kommuns styrmodell; alla dialoger inom Haninge kommun bedrivs på ett 
strukturerat och samordnat sätt; dialogerna ska vara inkluderande och 
välkomnande och sträva efter bred representation; dialogerna ska vara 
långsiktigt värdeskapande och processerna ska ständigt förbättras. 

Haninge har bland annat konceptet Nyfiken park, där medborgardialoger 
lämnat underlag till parkprogram i fem olika områden. Efter en idé från 
Haninges Ungdomsråd har appen ”Speakapp” tagits fram i syfte att minska 
avståndet mellan barn och unga och politiker och tjänstemän och öka barn 
och ungas deltagande i de lokala beslutsprocesserna. Via appen gå det att söka 
jobb, skicka in förslag till politiker, skicka in en åsikt till ungdomsrådet, svara 
på en snabbfråga från kommunen eller kolla vad som händer i kommunen för 
unga. Haninge har även ett par exempel på arbete med medborgarbudget, 
som bland annat resulterat i en parkourbana.

Nässjö kommun arbetar sedan 2016 med medborgarbudget som arbetsmetod 
för kommundelsutveckling. Projektet har fått namnet ”En halv miljon idéer”. 
Åtta mindre planeringsområden får totalt 500 000 kronor var för 
investeringar i sådant som förbättrar den fysiska miljön. Alla som bor inom 
planeringsområdet kan vara med och bestämma vad pengarna ska användas 
till. Bland de idéer som genomförts finns lekredskap, utegym, hjärtstartare 
och en ny bro.

Flera kommuner arbetar med medborgarförslag, ofta digitalt som så kallade 
e-petitioner. Värt att notera är exempel på kommuner som inte per automatik 
hanterar alla inkomna medborgarförslag, utan kräver bredare förankring eller 
kvalitetsgranskning innan en e-petition kvalificerar till handläggning eller 
politisk beredning. Norrtälje kommun lägger till exempel ut inkomna e-
petitioner på sin webb en given period och för att förslaget ska gå vidare krävs 
att det tillstyrks av ett specificerat antal invånare, i Norrtälje 25 personer.
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Analys/slutsatser
Vallentuna kommun arbetar mycket med information till invånarna och med 
konsultationer såsom kundundersökningar. Arbetssätt och forum som 
möjliggör högre grad av inflytande finns det också flera exempel på. Under de 
senaste åren har antalet kontaktvägar minskats i syfte att skapa ”en väg in”; 
kommunens kontaktcenter. Utgångspunkten har varit och är att det ska vara 
lätt att nå kommunen och man ska få återkoppling inom 24 timmar. 
Kartläggningen inkluderar inte den fysiska planeringen, men där finns många 
exempel på såväl lagstadgade samrådsprocesser som än mer inkluderande 
och innovativa invånardialoger. 

Vallentuna kommun har redan idag en mångfald av processer som kan ses 
som en del av medborgar- eller invånardialog. Det är dock spretigt och 
sannolikt delvis otydligt för invånarna vad syftet är och vilka resultat de olika 
kommunikationsvägarna leder till. Insatser för ökad delaktighet kan upplevas 
som punktinsatser där det inte är tydligt för invånarna hur resultatet används 
och vilka effekter det får för beslut eller i utveckling av verksamheterna. 
Dialogen riskerar att uppfattas som ad hoc eller reaktiv för att fixa till något 
som är på väg att gå snett, istället för som en planerad del av processen där 
dialog redan initialt funnits med som ett arbetssätt.

Diskrepansen mellan de två nyckeltalen Nöjd-inflytande-index, som baseras 
på invånarnas svar i medborgarundersökningen, och Delaktighetsindex, som 
baseras på kommunens svar kring möjligheter till medborgardelaktighet, kan 
mycket väl vara signal på att kommunen gör mycket men når inte fram till 
invånarna (nyckeltalen finns under rubriken Jämförelse med andra 
kommuner). 



Bilaga 1 - Utdrag ur SKR:s utvärdering 
Kommunkompassen 2019

OFFENTLIGHET OCH DEMOKRATI
Rubriker 
 ·Strategi för demokratiutveckling och information
 ·Information till medborgare
 ·Dialog och medborgarmedverkan
 ·Etik – motverkan av korruption
Poäng 72

Allmänt
En kommun är en politiskt styrd organisation och det är politikernas ansvar 
att ta till sig Vallentunabornas åsikter kring vad kommunen skall göra under 
en mandatperiod.

Det handlar inte bara om att förvalta det valprogram som man har haft i 
anslutning till senaste kommunalval, utan det handlar i mångt och mycket om 
att göra medborgarna delaktiga i de beslutsprocesser som sker i kommunen.

I detta sammanhang gäller då både att vara lyhörd och öppen för diskussion 
innan beslut ska tas och om att sprida information om beslut som fattats. Det 
handlar i grund och botten om det demokratiska perspektivet som är 
grundläggande för den offentliga sektorn. Det kan göras på olika sätt.

Strategi för demokratiutveckling och information
Vallentuna har tagit steg jämfört med tidigare kompass 2017 och utvecklat 
området. KF har antagit en strategi för demokratiutveckling och den är även 
utvärderad. Planen är naturligt kopplad till ett antal av inriktningarna i 
Kommunplanen. Intressant är också att strategin både innehåller de 
långsiktiga perspektiven och ett mer aktivitetsbaserat synsätt med exempel på 
såväl genomförda som kommande aktiviteter. Kan då en strategi både vara 
övergripande och specifik med avseende på handling? Absolut, det finns inget 
egenvärde i att hålla isär om man finner att dessa perspektiv fungerar 
tillsammans.

Information till medborgarna
Ett aktivt beslut från Vallentuna är att samtliga policys skall uppdateras varje 
mandatperiod. Detta är inget unikt, men absolut värt att nämna som ett 
positivt inslag.

Kommunens kommunikations och marknadsföringspolicy styr hur 
kommunikation och dialog ska stödja riktning, vision, mål och värdegrund. 
Ett sammanhållande och sammanhängande perspektiv präglar strategin. 
Respektive förvaltning som tar fram liknande planer ska tas fram i samråd 
med centrala kommunikationsavdelningen. Mål och aktiviteter följs upp i 
kommunens ledningssystem (som vi återkommer till i avsnitt 5).



Kommunen har webbsändningar av KF som är ”tittbara” per ärende. Det är 
bra. Sammantaget är detta ett medvetet arbete som hänger ihop.

Information om resultat
Kommunen använder sig medvetet av sociala kanaler/medier (52 till antalet) 
för att skapa intresse framför allt för de kommunala verksamheterna, dock 
inte i lika stor utsträckning för politiken/politiska möten (KF och nämnder). 
Den centrala kommunikationsavdelningen erbjuder också utbildning för 
medarbetare för att använda sociala medier, ett synligt medvetet arbetssätt. 
Kommunen har också koll på sina kanaler (kanalval) och antalet följare på 
många av dem.

Det synes dock som om vissa kanaler är (något) insomnade, som webbsidans 
länk till kommunens centrala Twitterkonto som inte används eller förstasidan 
i appen ”Ung i Vallentuna” (Kalender och Notiser & nyheter för att nämna två 
exempel). Detta noteras per slutet av februari/början av mars, år 2019.
Samtliga dagordningar före möte, handlingar före och efter möte står att finna 
på webben.

Ett förbättringsområde är att ta ytterligare steg kring sammandrag och 
”populariserade” versioner av handlingar och sprida dessa aktivt. Det har 
under 2019 fattats beslut om att göra detta.

Kommunens årsredovisning är både tillgänglig och skriven på ett tillgängligt 
sätt och den – liksom hemsidan – innehåller en kort skrivning kring större 
händelser under året. Arbetssättet kan kommunen med fördel sprida och 
fördjupa utan ansenliga resurser. Kanske kan Luleå inspirera. Vallentuna har 
tagit tydliga steg framåt jämfört med förra utvärderingen.

Kommunen annonserar regelbundet i lokala medier, men har mer och mer 
strategiskt valt att satsa på de digitala kanalerna. Detta är bra, vi vill dock bara 
påpeka att för en icke oansenlig andel av invånarna är tryckta lokalmedier 
alltjämt den huvudkanal som används för att ta del av information om 
lokalsamhället.

Likt övergripande dokument är också kommunikationen inriktad på att göra 
saker och ting enkelt. På kommunens Facebooksida gjordes en kommunal 
julkalender (i, som sig bör, 24 avsnitt) där varje dag innehöll viss information 
om viktigare frågor som visionen och översiktsplanen. Det är gott.

Ett tydligt förbättringsområde är att de jämförelser som kommunen gör med 
andra kommuner ur ett övergripande perspektiv kan göras tillgängliga för 
invånarna. Här rekommenderas en titt på Helsingborg som har olika verktyg 
för resultatpresentation och jämförelser på kommunens hemsida.

Även kundundersökningar som läggs ut i delar på jämförelsesidorna under 
respektive enhets presentation kan också presenteras samlat (på ett ställe) 
och med analys/kommentarer för att underlättande läsande och förståelse.



Medborgardialog och deltagande
Ett gott område där kommunen arbetade systematiskt, förutom i rena 
planprocesser, är Grönplanen som förvisso tog ett decennium att ta fram men 
som kan tjäna som modell för annat strategiskt arbete där man involverar 
invånarna.

I planprocesser synes kommunen arbeta strategiskt och systematiskt, men de 
andra dialogerna av större, övergripande karaktär synes inte ha primärt fokus 
på beslutsprocesser utan mer på allmän dialog eller till och med bara 
”allmänhetens åkning”. Ett tips är att ni kan göra mer som ni arbetar i och 
kring planprocesser.

Här kan Vallentuna, för att få inspiration till ett bättre arbete kring 
beslutsprocesser vid sidan om fysisk planläggning, med fördel titta på 
Haninge kommuns arbete med medborgarbudgetar. Även Helsingborg är ett 
gott exempel på nytänkande former för medborgardialog.

Det finns flera forum för invånarna att kommunicera och diskutera med 
politiken. Förutom frågestund i KF och ”träffa din politiker” på kommunens 
huvudbibliotek är nu även nämndsmötena öppna. Kommunen bjuder, så att 
säga, aktivt upp till dans och försöker även utvärdera dessa dialogmetoder, 
bland annat genom att mäta gentemot valdeltagande som i Vallentuna är högt 
i jämförelse med andra. Denna aspekt finns även med i demokratistrategin; 
det finns en medveten och sammanhängande kedja.

Det finns ingen regelrätt möjlighet att lägga medborgarförslag eller liknande 
även om det som exempelvis kommuner upp på frågestunden i KF kan sägas 
vara av den karaktären. Det betyder inte generellt att inriktningen på dialog 
och inkludering av medborgarna inte finns eller är bristfällig, tvärtom, det är 
just denna del som vi pekar på som ett potentiellt förbättringsförslag.

Kommunen säger i intervjuerna att det enkelt går att få kontakt med de 
förtroendevalda via hemsidan. Det är dock väldigt varierande nivå på 
kontaktinformationen. Vissa står med epost, hemadress och telefon, medan 
någon enstaka presenteras enbart med namn. Tipset är att sträva efter 
enhetlighet och så mycket information som möjligt.
Kommunen genomför SCB:s medborgarundersökning sedan 2005 och KS 
lägger ofta till tre egna frågor, ibland nya, ibland uppföljande av tidigare. Det 
tyder på medvetenhet, dock verkar inte det finnas en bred bild i 
tjänsteorganisationen av hur Vallentuna ligger till, endast en tillfrågad äger 
kunskap om vad medborgarundersökningen faktiskt säger. Den är en god 
temperaturtagare och bör därför sannolikt vara mer känd inom 
organisationen.

Motverka korruption
Tidigare fanns olika material inom detta område, nu är det samlat i en policy. 
Finns även ett internt utbildningsmaterial för anställda. Denna policy gäller 
dock ej politiken.



Det finns numera en visselblåsarfunktion för anställda som inte tidigare fanns 
och det är angivet på hemsidan att som invånare kan man kontakta 
Kontaktenter om motsvarande misstankar finns. Denna information tillkom 
på hemsidan efter påpekan från utvärderingsgruppen.

Generellt har invånarna tydliga ingångar, bland annat genom Kontaktcenter 
och hemsidan, för att kommunicera med kommunen.

Sammanfattning
Sammantaget är flertalet av de utpekade förbättringsområdena av mindre 
karaktär och kan, om Vallentuna så vill och beslutar, åtgärdas ganska enkelt. 
Styrkorna är klara och tydliga samt har blivit fler jämfört med förra 
utvärderingen.

Styrkor Förbättringsmöjligheter

Av KF antagen 
demokratistrategi

Webbsändningar av KF

Kommunens genomtänkta, 
strategiska val av sociala 
medier – intern utbildning och 
FBjulkalendern ett annorlunda 
inslag – är på tårna i det 
digitala arbetet

Invånarnas delaktighet i 
fysiskt planläggningsarbete

Öppna nämndsmöten

”Visselblåsarfunktion” för 
anställda och möjlighet för 
invånare

Medborgarundersökningar 
med egna tillagda frågor

Uppdatera eller ta bort 
appar/länkar till sociala medier 
som inte används

Samla länkarna till kommunens 
alla sociala medier på en sida

Jämföra resultat med andra 
kommuner och göra de lätt 
tillgängliga för invånarna

Invånarnas möjlighet att delta 
och påverka vid centrala 
beslutsprocesser (ej fysisk 
planläggning)

Möjlighet att lägga 
epetitioner/medborgarförslag

Enhetlig kontaktinformation till 
samtliga förtroendevalda på 
hemsidan

Inkludera politiken i 
policy/regelverk kring etiskt 
förhållningssätt



Bilaga 2 – Kommunens intressenter

Invånarna
I Vallentuna bor det drygt 33 000 personer. Vallentuna kommun har en något 
yngre befolkning än snittet i Stockholms län. Medelåldern är 38,7 år. Det bor 
93 invånare per kvadratkilometer. Det finns cirka 12 500 bostäder varav ca 65 
% småhus. År 2016 var det 4 714 personer som både bor och arbetar i 
kommunen. De flesta pendlar till sina arbeten utanför kommunen. Vallentuna 
är en växande kommun. I takt med att invånarantalet stiger ökar behovet av 
bland annat förskoleplatser, fritidsutbud och service.

Barn, elever och unga 
Barn- och ungdomsförvaltningen har skolsamråd och ett globalt elevråd. 
Skolorna arbetar med elevråd. I såväl skola som förskola har personalen 
dialog med barn och elever, vilket även följer av läroplanerna. Inom 
Fritidsförvaltningens verksamheten Ung Fritid sker en löpande dialog mellan 
fritidsledare och unga. 

Vårdnadshavare
En del skolor har föräldraråd eller samarbetar med föräldraföreningar. 
Vårdnadshavare lämnar ofta synpunkter direkt till rektor och lärare.

Företag och näringslivsorganisationer
Företagen i Vallentuna utmärker sig med ett starkt entreprenörskap med en 
mycket stor andel små- och egenföretagare. Knappt 4 000 privatägda företag 
inom olika branscher sysselsätter 8 500 anställda. I kommunen finns cirka 
140 jordbruksföretag av varierande storlek . Organisationerna Företagarna i 
Vallentuna, Handelskammaren i Vallentuna, Vallentuna centrumförening och 
Lantbrukarnas Riksförbund lokalavdelning LRF Vallentuna-Täby är 
verksamma i kommunen. 

Kunder och brukare 
Kunder och brukare är en brokig grupp. Kommunens kunder är alltifrån 
privatpersoner och företag som söker bygglov, till invånare med behov av 
omsorg och deras anhöriga. Kundernas uppfattningar och behov fångas in via 
kund-/brukarundersökningar/-enkäter och SCB:s medborgarundersökning. 

Anhöriga
Vallentuna kommun erbjuder anhörigstöd, vilket är en kostnadsfri och 
lagstadgad funktion som erbjuder stöd till personer som vårdar eller stödjer 
en närstående med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller som är 
äldre. I Vallentuna kommun finns en anhörigkonsulent som erbjuder enskilda 
samtal, information om andra stödformer och föreläsningar. 
Socialförvaltningen arbetar för att stärka banden och samarbetet med socialt 
inriktade föreningar samt enskilda som utför socialt frivilligt arbete. 
Träffpunkten är en bas för Vallentuna kommuns anhörigstöd och 
frivilligverksamhet.



Besökare
Besökare kommer till Vallentuna kommun för evenemang, bad, motion och 
friluftsliv, samt upplevelser av natur och kulturmiljöer. Vi kan förvänta oss att 
besökarnas behov, egentligen oavsett om de är bosatta i kommunen eller 
kommer utifrån, handlar om information till exempel via webbplatsen Upplev 
Vallentuna samt tillgänglighet såsom möjlighet att resa kollektivt eller cykla, 
kunna parkera och kanske även tillgång till laddstolpar. 

Föreningar och intresseorganisationer 
I kommunen finns ett stort antal föreningar, intresseorganisationer och 
nätverk. Organisationernas förväntningar på kommunen är sannolikt starkt 
knutna till deras egna syften och mål. Kommunens föreningssamordnare har 
löpande samarbete med föreningslivet.

I Vallentuna kommun finns tre kommunala råd med representanter från 
kommunen och organisationer – Brottsförebyggande rådet, Pensionärsrådet 
och Funktions-hinderrådet. Via råden har deltagarna möjlighet att föra fram 
sina åsikter i särskilda frågor.

Leverantörer
Inför upphandling av produkter, entreprenad och andra tjänster har 
kommunen möjlighet att föra dialog med leverantörer kring möjliga och 
rimliga krav. I uppföljning av avtal och ställda krav finns möjligheter till 
gemensam utvärdering med leverantören. 

Kommuner i närområdet
Vallentuna kommun samverkar i första hand med kommunerna i Stockholm 
Nordost (StoNO) och Arlandaregionen. Fokus för dessa kommunkluster vilar 
på utveckling av infrastruktur men omfattar samverkan inom många olika 
frågor, från vattenvård till upphandling.

Region Stockholm
Region Stockholm ansvarar för Stockholmsregionens gemensamma 
utvecklingsplan för fysisk planering och infrastrukturplanering, RUFS 2050 . 
Region Stockholm ansvarar också för vård och kollektivtrafik.

Akademien
Vallentuna har ett centralt läge mellan högskolorna och universiteten i norra 
Stockholm och i Uppsala. Utöver kopplingarna mellan gymnasiet och högre 
utbildning samt samarbete med lärarutbildningarna sker i nuläget inget 
generellt, strukturerat samarbete med akademien. 
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