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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan för 2021-2023 med förslagen till 
förändringar under målet varaktighet. 
 
Anteckning
Jerri Bergström (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till socialdemokraternas egna 
kommunplan. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och 
fastighetsförvaltningen har utifrån beslutad kommunplan 2021-2023 upprättat ett förslag till 
kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021-2023.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag med förslagen till 
förändringar under målet varaktighet. .
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan för 2021-2023

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och 
fastighetsförvaltningen har utifrån beslutad kommunplan 2021-2023 upprättat ett 
förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021-2023.

Bakgrund
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2021-2023 som grund ska 
kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas 
verksamhetsplaner innehåller:

 Kommungemensamma mål
 Nämndspecifika mål
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 En övergripande fördelning av nämndens driftbudget
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Vallentuna kommun
Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade 
kommunplanen.

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

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

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

 

All verksamhet vilar på kommunens värdegrund.  

 

Styrningen av kommunen framgår av styrmodellen. Vid varje ny mandatperiod tar de styrande 
politikerna fram en politisk plattform som styr verksamheten de kommande åren. 
Kommunfullmäktige fastställer årligen en kommunplan med kommungemensamma mål och 
budget.

I nämndens verksamhetsplan ingår de kommungemensamma målen och de mål som nämnden 
antar. Förvaltningarna formulerar därefter genomförandeplaner i form av aktiviteter, för att 
åstadkomma det som kommunfullmäktige och nämnderna beslutat om.

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och 
verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret. 
Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. 
Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi.
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Kommunplan 2021-2023 innehåller sex kommungemensamma mål som följer Vallentuna 
kommuns vision och dess sex nycklar.

Verksamhetsplanen innehåller dessa sex kommungemensamma mål och nämndens egna mål.
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Nämndens uppgift
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.

Kommunstyrelsens organisation omfattar kommunledningskontoret, 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt teknik- och fastighetsförvaltningen.

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.
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Kommunens vision och kommungemensamma mål

Vision: 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.

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna kommun ska 
vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar.

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.

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

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Andel kommunala enheter som har 
källsortering 40% 38%

Miljöbilar i kommunorganisationen, 
andel (%) (Kolada Agenda 2030 och 
Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK)

44,0% 46,9% 48,6%

Antal utlåningstillfällen med 
cykelpool 27 35
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Nämndens mål: Underlätta för invånare och företag att göra miljömässigt hållbara val 
och minska sin klimatpåverkan.

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, andel 33 31

Utsläpp av växthusgaser, ton CO2-
ekv/invånare - 3,1

Genomsnittlig körsträcka med 
personbil, mil/invånare 648,8 673,5

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

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Unga som ofta tycker det är riktigt 
härligt att leva, årskurs 9, andel 
(jämförelse med Stockholms län) 
(Stockholmsenkäten)

Killar 68% (länet 68%)
Tjejer 58% (länet 59%) - Killar 75% (länet 69%)

Tjejer 58% (länet 60%)

Invånare 16-24 år som varken 
arbetar eller studerar (MUCF,UVAS)*

Killar 6,4%
Tjejer 6,0%

Ungdomar som är etablerade på 
arbetsmarknaden eller studerar 1 år 
efter fullföljd gymnasieutbildning %

70,2%

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

*Uvas-statistiken levereras normalt med en fördröjning på 1,5–2 år.  Fördröjningen beror på att registerbaserad statistik 
tar lång tid att sammanställa.
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Nämndens mål: Utveckla mottagande och etablering av nyanlända med tydligt 
arbetsmarknadsfokus. 

Vallentuna kommun ska arbeta för ett hållbart flyktingmottagande. Det omfattar geografisk 
spridning, att ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka 
radikalisering, värna grundläggande demokratiska värden och stärka jämställdheten. Arbete är den 
främsta nyckeln till integration och etablering i samhället. Sysselsättning skapar delaktighet, 
utvecklar språket samtidigt som det ger kunskap om det svenska samhället och ett utökat nätverk. 
Ett effektivt tillvaratagande av individers förmåga bidrar till att säkra en hållbar tillväxt och välfärd.

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Arbetslösheten hos utrikesfödda, 
Arbetsförmedlingens mätning

11,0% 8,9%

Lämnat etableringsuppdraget och 
börjat arbeta eller studera (status 
efter 90 dagar), andel

49% 63%

Nämndens mål: Säkerställa strategisk bostadsplanering och utbyggnad enligt avtal om 
Sverigeförhandlingen.
Kommunen har en god framförhållning vad gäller den fysiska planeringen som möjliggör byggstart 
för i snitt 400 bostäder per år fram till 2035. Den nya översiktsplanen och pågående detaljplaner 
har en tydlig inriktning om bebyggelseutveckling kring Roslagsbanan i enlighet med tecknade avtal 
inom Sverigeförhandlingen om en förlängning av Roslagsbanan till Stockholms central. 
Bostadsbyggnadsprognosen uppdateras årligen och innehåller en plan för hur målsättningar för 
bostadsbyggande och upplåtelseformer ska förverkligas.

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Antal färdigställda bostäder inom 
Sverigeförhandlingen 199 89

Antal antagna detaljplaner inom 
Sverigeförhandlingen 2 2
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Vision: 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.

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

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 anges i kommunplanens avsnitt om god 
ekonomisk hushållning och finansiella mål.

Nämndens mål: Vallentuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ha ett 
hållbart medarbetarengagemang.

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

HME, Hållbart 
medarbetarengagemang Vallentuna 
totalt

82 81 80

HME, Hållbart 
medarbetarengagemang 
kommunstyrelsen

79 77 78

Personalomsättning, Vallentuna 
totalt 16,1% 17,5%

Personalomsättning, 
kommunstyrelsen

17,2% 12,2%
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Nämndens mål: Öka kostnadseffektiviteten genom jämförelse med de kommuner som 
lyckats bäst.

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Nettokostnader per invånare, enligt 
årsredovisning 49 695 49 514

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 
Andel mått bland 25 bästa i Sverige 19% 14%

Nämndens mål: Effektivt och flexibelt lokalutnyttjande.

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Lokaleffektivitet, yta per elev i 
grundskola 15 kvm 15 kvm 15 kvm

Lokaleffektivitet, yta per boende i 
äldreomsorg 82 kvm 79 kvm 76 kvm

Lokaleffektivitet, yta per anställd vid 
kontor 27,5 kvm 26,9 kvm 25,1 kvm
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Vision: 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.

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska erbjuda god service 
och möjligheter till inflytande.

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.

Nämndens mål: Erbjuda hög service, tillgänglighet och delaktighet.

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Hur lätt är det att komma i kontakt 
med tjänstemän eller annan person i 
kommunen 
(medborgarundersökning)*

                 - 5,4                    -

Hur nöjd är du med kommunens 
webbplats 
(medborgarundersökning)*

                - 5,8                    -

Delaktighetsindex, (%) hur 
kommunen möjliggör för 
medborgarna att delta i kommunens 
utveckling (KKiK)

89 % 89 % -

*svarspoäng är på en 10-gradig skala
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Vision: 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.

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

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.

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

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Antal företag totalt (SCB) 3 958 3 908 3 929

Företagsklimat. Svenskt näringsliv - 3,35 3,1

Ranking, företagsklimat Svenskt 
näringsliv 75 133
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Vision: 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.

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa trygghet där 
individen får möjlighet till valfrihet.

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.

Nämndens mål: Erbjuda trygga och attraktiva offentliga miljöer.

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Anmälda våldsbrott/100 000 
invånare 642 568

Nöjd Region-Index - Trygghet 
(Medborgarundersökning) - 55 -

Andel invånare som känner sig 
trygga kvällstid % (Nationella 
trygghetsundersökningen)

73 % - -

Nöjd-Kund-Index(NKI) kommunens 
lokaler 49 54

Antal åtgärdade felanmälningar 
relaterat till trygga och attraktiva 
offentliga miljöer

4 399 2 961
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Vision: 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.

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

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.

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

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Nöjd med kommunala gator och 
vägar (NKI) 50

Nöjd med kommunala gång- och 
cykelvägar (NKI) 50
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Budget 2021-2023

Driftbudget

Driftbudget per område, mnkr

Område Prognos Budget Plan Plan

2020 2021 2022 2023

Kommunstyrelsen inklusive 
resultatenheter

K

I

Totalt N -181,3 -221,2 -224,5 -226,1

Kommunledningskontoret K

I

N -104,5 -113,0 -115,2 -115,5

Samhällsbyggnadsförvaltning
en*

K

I

N -9,4 -17,2 -17,1 -17,8

Teknik - och 
fastighetsförvaltningen*

K

I

N -54,4 -60,6 -61,7 -62,1

Kommunstyrelsens 
oförutsedda (KSOF)

K

I

N 0,0 -10,0 -10,0 -10,0

Räddningstjänst K

I

N -20,0 -20,4 -20,5 -20,7

Prognosen är enligt månadsuppföljning oktober 2020
*Fördelningen inom kommunstyrelsen, mellan olika förvaltningar kan justeras.
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Teknik- och fastighetsförvaltningen, resultatenheter, mnkr

Område Prognos Budget Plan Plan

2020 2021 2022 2023

Resultatenhet Avfall

K -29,4 -35,0 -36,0 -37,1

I 29,4 35,0 36,0 37,1

N 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultatenhet Fastighet

K -250,6 -236,8 -236,8 -236,8

I 257,6 236,8 -236,8 236,8

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

Investeringsbudget

Investeringsbudget per projekt, mnkr

Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt

2020 2021 2022 2023 projekt

Årliga anslag 59,8 27,0 28,5 28,5

IT-utrustning 2,5 3,0 3,0 3,0

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

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

Beläggning vägar 4,8 3,0 4,0 4,0

Cykelvägnät 2,0 2,0 2,0 2,0

Energisparåtgärder 1,0 3,0 3,0 3,0

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

Trafikinvesteringar 3,5 2,0 2,0 2,0

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

Åtgärder vägar, gångbanor 4,4 3,0 3,0 3,0

Årligt anslag KLK 1,5 2,0 2,0 2,0

Årligt anslag SBF 0,5 0,5 0,5 0,5

Årligt anslag TFF 0,0 0,5 0,5 0,5

Fleråriga projekt 75,6 91,1 105,4 64,0 618,1

Bullerskyddsplank Lingsbergsvägen 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0

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

Cykelväg runt Vallentunasjön, 
förstudie

0,4 0,0 0,0 0,0 0,4

Digitaliserad 
samhällsbyggnadsprocess

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

Fettavskiljare kök 1,7 1,5 1,5 1,5 7,5
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Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt

Gång- och cykelväg Kårsta-Ekskogen 0,0 1,6 11,0 0,0 13,0

Gång- och cykelväg Lindholmen 0,3 0,0 0,0 0,0 3,7

Gång- och cykelväg Kragstalund 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

Gång- och cykelväg 
Bällstabergsvägen

0,0 2,0 6,4 0,0 10,0

Gång- och cykelväg Vallentuna-
Karby/Brottby

0,2 0,0 11,5 11,0 34,8

Gång-och cykelväg Brottby 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

Gävsjöområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

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

Kommunhus 0,0 1,0 0,0 0,0 2,4

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

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

Källsortering 0,5 1,5 1,5 1,5 7,5

Kärl 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0

Lekplats i Kårsta 0,0 0,5 6,5 0,0 7,0

Lekplats Lindholmen 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

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

Lekplats i centrala Vallentuna 0,2 0,0 0,0 0,0 9,0

Mobil reservkraft 2,0 4,0 3,0 0,0 9,0

Naturum, Örstastugan 
(Angarnssjöängen)

0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

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

Planerat underhåll ishallar 4,4 0,0 0,0 0,0 24,1

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

Lekplatser upprustning 8,6 4,5 4,5 4,5 45,0

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

Upprustning torgytor, etapp 4, 5 & 6 0,0 0,0 0,0 6,5 24,1

Våtmarkspark 9,0 13,0 6,0 0,0 28,0

Totalt 136,4 117,1 134,4 92,5 618,1
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