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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50
Verksamhetsberättelser 2020, samtliga nämnder (KS 2021.065)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Enligt styrdokumentet Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter i Vallentuna kommun ska kommunstyrelsen löpande följa utvecklingen
av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt för respektive nämnd. Varje nämnd 
ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under året.

Under 2020 har nämnderna lämnat månadsuppföljningar, tertialrapport och
delårsrapport. Årets sista rapport utgör nämndernas verksamhetsberättelser vilka
ligger till grund för kommunens årsredovisning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-09, Verksamhetsberättelser 2020, samtliga nämnder
 Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 2020
 Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsberättelse 2020
 Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 2020
 Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 2020
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, Verksamhetsberättelse 2020
 Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 2020
 Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2020
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Tjänsteskrivelse

Verksamhetsberättelser 2020, samtliga 
nämnder

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt styrdokumentet Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter i Vallentuna kommun ska kommunstyrelsen löpande följa utvecklingen
av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt för respektive nämnd. Varje 
nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under året.

Under 2020 har nämnderna lämnat månadsuppföljningar, tertialrapport och
delårsrapport. Årets sista rapport utgör nämndernas verksamhetsberättelser vilka
ligger till grund för kommunens årsredovisning.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2021-03-09
2. Nämndernas verksamhetsberättelser

Annika Hellberg Tommy Borell
Ekonomichef Chefscontroller

Expedieras till:
- Akten
- Samtliga nämnder
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10
Verksamhetsberättelse 2020, kommunstyrelsen (KS 2020.059)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2020.

Anteckning
Nicklas Steorn (MP) deltar inte i beslutet på grund av att MP inte kan stå bakom 
bedömningen av måluppfyllelsen som är bedömd uppfylld i alldeles för hög grad.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelsen innehåller uppföljning av mål och budget för år 2020.
Det samlade ekonomiska resultatet för kommunledningskontoret, 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt teknik- och fastighetsförvaltningen inklusive 
resultatenheten inom fastighetsavdelningen är ett överskott på 16,2 miljoner kronor.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag
• §8  Verksamhetsberättelse 2020, kommunstyrelsen
• Tjänsteskrivelse, 2021-01-12, Verksamhetsberättelse 2020 kommunstyrelsen
• Verksamhetsberattelse KS 2020
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8
Verksamhetsberättelse 2020, kommunstyrelsen (KS 2020.059)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelsen innehåller uppföljning av mål och budget för år 2020.
Det samlade ekonomiska resultatet för kommunledningskontoret, 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt teknik- och fastighetsförvaltningen inklusive 
resultatenheten inom fastighetsavdelningen är ett överskott på 16,2 miljoner kronor.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet 
utan eget ställningstagande.
 
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
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-12, Verksamhetsberättelse 2020 kommunstyrelsen
 Verksamhetsberattelse KS 2020
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Tjänsteskrivelse

Verksamhetsberättelse 2020, 
kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsberättelsen innehåller uppföljning av mål och budget för år 2020. 
Det samlade ekonomiska resultatet för kommunledningskontoret, samhällsbyggnads-
förvaltningen samt teknik- och fastighetsförvaltningen inklusive resultatenheten 
inom fastighetsavdelningen är ett överskott på 16,2 miljoner kronor.  

Bakgrund
Verksamhetsberättelsen följer den gemensamma struktur som används för samtliga 
nämnder. I verksamhetsberättelsen redovisas:

 Nämndens uppgift 
 Viktiga händelser under året 
 Verksamhetsförändringar 
 Framtiden 
 Uppföljning av kommungemensamma mål från Kommunplanen 2020-2022 och 

nämndens mål från Verksamhetsplan 2020-2022. Målen följs upp med en 
uppfyllelsegrad med kommentarer 

 Styrkort med verksamhetsmått och ekonomiskt utfall per block och verksamhet
 Investeringsredovisning 
 Personalredovisning

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Annika Hellberg Anette Jonsson
Ekonomichef Controller

Expedieras till:
Akten
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Nämnden i korthet 

  Ordförande: Parisa Liljestrand Bruttokostnad *: -521,8 Mnkr  

 Antal ledamöter: 11 Nettokostnad **: -171,6 Mnkr  

 Kommundirektör: Victor Kilén     

 Förvaltningschef: 
Björn Stafbom SBF 
Poa Hellqvist TFF 

Budgetavvikelse i år: 16,2 Mnkr  

 Antal årsarbetare:  Budgetavv. föregående år: 12,9 Mnkr  

 * Exklusive nämndsinterna transaktioner och exklusive intäkter     

 ** Alla intäkter minus alla kostnader     

Nämndens uppgift är att: 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha upp-
sikt 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 perso-
nalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar också för arbetsmarknads- och nä-
ringslivsfrågor, 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 kommu-
nen samt energiplanering och energihushållning. Kommunstyrelsen ska vidare fullgöra kommunens 
uppgifter avseende den översiktliga planeringen och ansvaret för exploatering och infrastruktur lik-
som den strategiska planeringen för trafik- och miljöfrågor. 

Kommunstyrelsens organisation omfattar kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvalt-
ningen samt teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Kommunens överförmyndarverksamhet ingår i en gemensam nämnd tillsammans med kom-
munerna i Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby. Den gemensamma nämndens uppgift är att ut-
öva 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 näringslivs-
rådet och brottsförebyggande rådet Tryggare Vallentuna, är alla rådgivande organ under kom-
munstyrelsen. 
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Viktiga händelser under året 

Coronapandemin har starkt påverkat förutsättningarna för kommunens verksamheter under året. 
Tidiga och omfattande insatser har genomförts för att begränsa smittspridningen och de negativa 
effekterna av pandemin. 

Vallentuna kommun deltog i totalförsvarsövning (TFÖ2020) i början av 2020. Samtliga kommuner 
i Sverige deltog tillsammans med länsstyrelser, regioner, flertalet statliga myndigheter och frivilliga 
försvarsorganisationer. Det var den första totalförsvarsövningen på över 30 år. 

Detaljplanen för Kristineberg etapp 1 har vunnit laga kraft. Arbetet med projektområdet Kristine-
berg har pågått under lång tid och nu har den första detaljplanen i området vunnit laga kraft. Det 
här är ett av kommunens största utvecklingsområden, med ett stort fokus på hållbarhet. Kristine-
berg kommer att vara ett område där natur, rekreation, miljötänk går hand i hand med vad ett mo-
dernt boende erbjuder. Det blir en stadsdel i skogen. 

Utvecklingen av centrala Vallentuna pågår och omfattar flera delar. Första spadtaget togs och ut-
byggnad påbörjades av ett flerfamiljshus om cirka 100 bostäder på Gärdesvägen och Centralvägen. 

Under hösten färdigställdes vikingalekplatsen i Karlberg. En annorlunda upphandlingsform använ-
des. Vallentuna kommun gav förutsättningar och grundläggande krav i en rambeskrivning som 
varje anbudsgivare var tvungna att förhålla sig till (skötselkrav, miljökrav med mera) samt önske-
mål från invånare som de i möjligaste mån skulle beakta i deras förslag. Önskemålen från invånare 
lämnades i samband med en medborgardialog i början av året. 
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Verksamhetsförändringar 

Kommunstyrelsen beslutade i februari att dela samhällsbyggnadsförvaltningen i två nya förvalt-
ningar. Bakgrunden till beslutet var att kommunen har ett stort och ökande regionalt fokus kring 
infrastruktur. Samtidigt behöver kommunen hålla en hög kvalitet i arbetet med att förvalta all-
männa ytor, offentliga rum, gator, parker och natur i ett växande Vallentuna. 

Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för övergripande samhällsplanering och en sam-
manhållen process för samhällsplaneringen. Samhällsbyggnadsförvaltningen omfattar också de 
verksamheter som arbetar på uppdrag från bygg- och miljötillsynsnämnden. 

Teknik- och fastighetsförvaltning säkerställer kommunaltekniken och integrerar fastighetsverksam-
heten med övrig verksamhet i högre grad samt förvaltar allmänna ytor, offentliga rum, gator, parker 
och natur med mera i ett växande Vallentuna. 
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Framtiden 

Coronapandemin fortsätter att få en stark påverkan på kommunens verksamheter även under 2021 
med bland annat ny lagstiftning för att minska trängsel och ytterligare insatser för att begränsa 
smittspridning samt fokus på vaccination. Som en följd av pandemin har arbetssätten förändrats 
och även öppnat upp för nya möjligheter inför framtiden. 

Det råder en osäkerhet om Trafikverket kommer att införa ett lågfartsområde över Vallentuna kom-
mun som en del av riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport. Ett lågfartsområde kan 
bland annat komma att påverka utbyggnad av cirka 1 250 bostäder som ingår i bostadsåtagandet 
inom Sverigeförhandlingen. Kommunen driver ett aktivt påverkansarbete mot lågfartsområdet. Tra-
fikverket förväntas fatta beslut i frågan under 2021. 

Vallentuna kommun ska utvecklas så att hela kommunen växer. Utbyggnad av cykelvägnätet, lek-
platser och vatten- och avloppsnätet finns i planering framåt samt ett mer geografiskt utbrett 
blomsterprogram. 

För att möta Vallentuna kommuns framtida ökade behov behöver kapaciteten för Käppalas avlopps-
nät öka och planering för detta pågår. Det möjliggör kommunens utveckling enligt översiktsplanen 
och åtagande i Sverigeförhandlingen. 

En våtmarkspark intill Ormstaåns mynning i Vallentunasjön ska byggas och beräknas vara klart till 
sommaren 2022. Våtmarksparken ska omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och förhopp-
ningsvis också kunna rena åvatten från Ormstaån. Kommunen har beviljats drygt 4 miljoner kronor 
i statligt bidrag för Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. 

Vallentuna kommun fortsätter driva utvecklingen för att 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. 
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Måluppfyllelse 

Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk 
inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. 

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 5 11 

Målet är uppfyllt: 4 6 

Målet är delvis uppfyllt: 1 5 

Målet är ej uppfyllt: - - 

Strategiska inriktningar 

Här växer människor och företag 

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsik-

tigt hållbar. 

 Målet är uppfyllt 

Kartläggningen av kommunens arbete i förhållande till Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhets-
målen är klar och behandlades av kommunstyrelsen i november. Kartläggningen tydliggör kommu-
nens omfattade insatser för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, med ledning av 
såväl författningar som kommunens mål. 

En hållbarhetsutbildning, med fokus på kommunens egna mål och verksamheter samt Agenda 
2030, har genomförts och omfattar alla avdelningar. Hållbarhetsutbildningen bidrog till kartlägg-
ning av kommunens arbete med Agenda 2030. Syftet med såväl kartläggningen som utbildningen är 
att, förutom att öka medvetenheten, även stödja verksamhetsplaneringen. Kommunstyrelsen beslu-
tade under hösten att kommunen under nästa år ska söka deltagande i Glokala Sverige, ett kommu-
nikationsprojekt som stödjer kommuner och regioners genomförande av agendan. 

Hållbarhetskonsekvensbedömning arbetas fram i samband med fördjupad översiktsplan för Västra 
Vallentuna och arbete pågår med hållbarhetsprogram i större projekt och hållbarhetsbedömningar 
för detaljplaner. 

Miljöarbetet 

Ett brett och systematiskt miljöarbete har etablerats inom hela kommunen, med stöd av det ISO 
14001-certifierade miljöledningssystemet. Miljö- och klimatstrategin, som antogs av fullmäktige i 
oktober 2019, lyfter fram sju inriktningsområden och utgör underlag för nämndernas mål. Ny Av-
fallsplan 2021-2032 beslutades av kommunfullmäktige i oktober. Avfallsplanen främjar ett mer cir-
kulärt system och vägleder såväl avfallsarbetet i kommunens egna verksamheter, som gentemot fö-
retag och invånare. Blåplan för Vallentuna kommun har behandlats av kommunstyrelsen som läm-
nat förslaget till fullmäktige. Arbetet för att uppnå god vattenkvalitet i kommunen fortgår med fler-
talet aktiviteter och från årsskiftet etableras kommunens funktion för vattensamordnare på heltid. 

I årets miljörevision fick kommunen huvudsakligen positiva omdömen men också förslag till för-
bättringar och en avvikelse. I rankningen av Sveriges miljöbästa kommun föll Vallentuna i år till 
plats 152. Bedömningen är att Vallentuna kommun nu har erforderlig styrning och tillräckliga un-
derlag för miljöåtgärder. De stora utmaningarna handlar i nuläget om klimatomställning och infra-
struktur för förnybara bränslen, hushållens och de egna verksamheternas förutsättningar för in-
samling av matavfall och återvinning, samt samverkan med olika intressenter för bättre vattenkvali-
tet. 
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Arbetet med social hållbarhet  

Vallentuna kommun arbetar för att säkerställa samverkan mellan interna och externa aktörer för att 
garantera en god integrationsprocess. Kommunstyrelsen ansvarar för mottagandet och stödjer de 
nyanlända med att komma i kontakt med samhällets olika myndigheter och institutioner för att 
snabbt komma in i etableringsfasen. Processen för mottagandet har setts över under våren 2020 och 
samverkan med kommunens arbetsmarknadscoacher utvecklats med en tydligare arbetsmarknads-
inriktning. Migrationsverket meddelade i mars att mottagandet av kvotflyktingar pausades, mot 
bakgrund av den pågående pandemin. Mottagandet återupptogs på nytt från och med oktober må-
nad. 

Risk- och sårbarhetsarbetet (RSA) för kommunen inleddes under slutet av 2018. En grovanalys har 
tagits fram för den övergripande kommunorganisation och arbetet har under 2020 fortsatt på för-
valtningsnivå. I samband med RSA-arbetet identifierades även samhällsviktig verksamhet inom det 
geografiska kommunområdet. Arbetet med åtgärder utifrån analysen har fortsatt under 2020. 

Beredskap och civilt försvar 

Utvecklingsarbete pågår utifrån överenskommelserna mellan Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om kommunernas krisberedskap 
2019-2022 och arbete med civilt försvar 2018-2020 såväl som länsstyrelsens Strategi för utveckling 
av det civila försvaret i Stockholms län 2019-2020. Arbetet med att höja kommunens förmåga avse-
ende beredskap och civilförsvar har fortsatt under 2020. Under perioden för överenskommelsen är 
det tre prioriterade uppgifter som anges för kommunerna: 

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

 Säkerhetsskydd. Kommunen har bland annat säkerhetsklassat nyckelbefattningar och infört 
rutiner för säkerhetsprövning av personal. Även vissa praktiska åtgärder har vidtagits för att 
säkra informationsskydd. Arbete pågår med säkerhetsskyddsanalys med kommande plan 
för åtgärder. Ett beslut att politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott ska säkerhetsprövas 
har fattats under hösten 2020 och avses genomföras under 2021  

 Krigsorganisation och krigsplacering. Samtliga förvaltningar har tagit fram prioriteringspla-
ner för sina verksamheter och sin organisation ned till funktions- och befattningsnivå. Detta 
utgör stommen i kommunens krigsorganisation där arbetet fortsätter under 2021. Kom-
munstyrelsen tog i november 2020 ett principiellt beslut att tillsvidareanställda i Vallentuna 
kommun som huvudregel också ska begäras krigsplacerade i kommunorganisationen. Som 
en fortsatt del av att planera för krigsorganisationen har fullmäktige reviderat plan för kris-
ledning och krisarbete 2021-2022, där det också framgår hur kommunverksamheten ska 
planera och agera i händelse av höjd beredskap eller krig. 

Som en del i arbetet utvecklingen av civilt försvar har kommunen deltagit i totalförsvarsövning 
2020 (TFÖ 2020). Samtliga kommuner i Sverige deltog tillsammans med Länsstyrelser, Regioner, 
flertal statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Vallentuna kommun deltog i öv-
ningen för att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara av de uppgifter som kommun har i 
höjd beredskap. Kopplat till civilt försvar pågår även arbetet med särskilda planer för såväl livsme-
del som vattenförsörjning. Under 2020 har också trygghetspunkter i kommunen utsetts, arbete på-
går med bemanning och implementering. Trygghetspunkterna ska vara i fas att övas under hösten 
2021. Mobil reservkraft har införskaffats och kan användas i händelse av att behov uppstår. Det är 
fristående system som transporteras till utsedd plats. 

I och med stormen Alfrida i början av 2019 gjordes en utvärdering där förbättringsåtgärder identifi-
erades. De avser kommunens förmåga att, vid samhällsstörningar och kriser, snabbt fastställa läges-
bild och erbjuda insatser med fokus på förmågorna; information, reservkraft och trygghetspunkter. 
Arbetet vävs samman med strategin för utveckling av det civila försvaret i Stockholms län. 

Riksintresseprecisering Stockholm Arlanda Airport 

Vallentuna kommun har under året fått förslag till riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda 
Airport på remiss. Riksintressepreciseringen avser att redovisa de anspråk som följer med riksin-
tresset i form av befintliga och framtida markanspråk respektive påverkansområden som ska tas 
hänsyn till i olika tillståndsprövningar som till exempel detaljplanering och bygglovsprövning. Val-
lentuna berörs av flera av flygplatsens påverkansområden. Nuvarande influensområde som berör 
stora delar av västra Vallentuna föreslås minska vilket för Vallentunas del är positivt i ett miljö- och 
utvecklingsperspektiv. Samtidigt föreslås ett helt nytt påverkansområde för lågfartsflyget. Lågfarts-
området innebär, om lågfartsområdet slutligen blir en del av riksintresseanspråket, stora negativa 
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konsekvenser för Vallentuna kommun och flertalet fastighetsägare. Lågfartsområdet kan komma att 
få en direkt påverkan på kommunens möjligheter på sikt att åstadkomma en hållbar samhällsut-
veckling. Bland annat hotas cirka 5 500 bostäder i kommunens övergripande fysiska planering in-
klusive cirka 1 200 bostäder som ingår i kommunens bostadsåtagande inom Sverigeförhandlingen. 
Därtill kan lågfartsområdet komma att försvåra det delregionala intresset att förlänga Roslagsbanan 
till Arlanda. 

Vallentuna kommun yttrade sig i oktober med utgångspunkten från att lågfartsområdet ska tas bort 
från förslaget till riksintresseprecisering. Utöver ett förslag till yttrande skickades en promemoria 
till regeringen i syfte att uppmärksamma regeringen i frågan, framför allt förslagets påverkan på in-
gångna avtal inom Sverigeförhandlingen. Därtill har kommunen aktivt bedrivit ett påverkansarbete 
mot lågfartsområdet bland annat genom deltagande på ett 20-tal möten på eget eller annans ini-
tiativ under året. Möten har genomförts med Trafikverket, Swedavia, Länsstyrelsen, Samordning för 
bostadsbyggande, Sverigeförhandlingens kansli med flera. Dock har arbetet mot lågfartsområdet 
hittills varit utan framgång så kommunens arbete behöver sannolikt fortsätta under 2021. Under 
2021 förväntas Trafikverket fatta beslut om Arlandas framtida riksintresseanspråk. 

Nämndens mål: Utveckla det systematiska miljöarbetet samt minska 

kommunens egen miljö- och klimatpåverkan. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

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

Målanalys 

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

Systematiskt miljöarbete 

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

Certifieringen av kommunens miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001 innebär återkom-
mande utvärdering av miljöarbetet. Vårens miljörevision som genomfördes av externt företag resul-
terade i ett flertal positiva iakttagelser, 24 förbättringsförslag samt en mindre avvikelse. Miljö-      
revisionens avvikelse handlar om att ett antal dieselbilar har köpts in till verksamheter, främst lätta 
lastbilar, vilket inte är i linje med kommunens egna mål och riktlinjer om fossilfri fordonsflotta till 
år 2030. En orsak till att dieselbilar har köpts in är att möjlighet att tanka biogas saknas i Vallen-
tuna. En viktig förutsättning för att öka antal miljöbilar är att det finns möjlighet till att ladda el     
eller tanka biogas. 

Kommunens miljönätverk träffas regelbundet. Vårens fokus låg på uppföljning av miljöarbetet och 
goda exempel från flera förvaltningar presenterades, bland annat arbetet med återbruk och åter-  
vinning av IT-utrustning, utvecklingen av friluftsarbetet, samt fritids miljöuppdrag. Höstens fokus 
låg på samarbete och miljöaktiviteter i verksamhetsplaneringen. 
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I kommunens utvecklingsprogram för chefer och medarbetare har hållbar utveckling med stöd av 
Agenda 2030 införts, med särskilt fokus på cirkulär ekonomi i kommunens verksamheter. 

Energi och fossilfrihet 

Vallentuna kommun deltar i det regionala projektet Fossilfritt 2030 som inkluderar stöd för om-
ställning till fossilfri fordonsflotta och för utveckling av infrastruktur för förnybara drivmedel. 
Cykelgarage för såväl tjänstecyklar som personalens egna cyklar har byggts i kommunhusets garage. 
Kommunens miljötransportpool är klar att tas i drift och förväntas öka andelen miljövänliga trans-
portslag inklusive cykel, öka driftsgraden av miljöklassade fordon och på sikt minska fordonsflot-
tans storlek. Bokningssystemet är konstruerat så att cyklar kommer upp först om bokningen inte rör 
längre sträckor. Med hjälp av digitala körjournaler i kommunens fordon tas statistik om bland annat 
koldioxidutsläpp fram som underlag för förbättringsarbetet. En satsning har inletts med siktet på 
att nå 63 procent miljöbilar i kommunens fordonsflotta. 

Prognosen för energieffektiviseringar i de kommunägda fastigheterna visar att de kommer att upp-
nås utifrån målsättningen för 2020. Ett förslag till plan med nya målsättningar inför 2030 har tagits 
fram. 

Hållbar upphandling 

Kommunen arbetar med att öka miljöhänsynen vid upphandling och inköp. Ett avtalsuppföljnings-
system har implementerats, där bland annat miljökrav kan följas upp. Utbildningsinsatser genom-
förs kring att ställa miljökrav i upphandlingar. Utveckling av miljöhänsyn i upphandling sker nu 
också med fokus på cirkulär ekonomi. För att stödja verksamheterna i att ställa miljökrav har en 
grupp med representanter från förvaltningarna etablerats under hösten. 

Återvinning och återbruk 

Systematiskt arbete för att möjliggöra för kommunala verksamheter att införa källsortering pågår. 
En enkät för att kartlägga verksamheternas behov och möjligheter till källsortering för personal, 
kunder och elever besvarades av ett 90-tal kommunala enheter och privata skolor och förskolor un-
der våren. Resultaten pekar på att omkring hälften av verksamheterna har fungerande källsortering 
för såväl medarbetare som kunder, besökare och elever. Analysarbete pågår med sikte på att ta fram 
förslag för praktiska lösningar som möjliggör källsortering i alla verksamheter under första tertialen 
2021. 

Sedan sommaren 2019 har kommunen avtal med ett externt företag för återbruk och återvinning av 
IT-utrustning. Den IT-utrustning som först samlades in var gamla, uttjänta enheter som gick till 
återvinning. Under året har andelen återbrukbara IT-enheter ökat kraftigt och hundratals enheter 
har kunnat återanvändas, vilket även har ekonomiska fördelar för kommunen. Den interna webb-
tjänsten REKO för återbruk av till exempel möbler och prylar i kommunens verksamheter har mark-
nadsförts intern under året. Bland annat hade en chefsdag i september ett dedikerat block om pryl-
bantning och återbruk där deltagarna fick uppdrag att lägga ut annonser på REKO. I september ge-
nomfördes även webbinariet Hållbarhet i kommunkoncernen med fokus på cirkulär ekonomi. 

Indíkator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Placering i Aktuell Hållbar-
het kommunranking 

152 67 84 

Koldioxidutsläpp från kom-
munens bilar per körd km 

102 99 98 

Andel kommunala enheter 
som har källsortering 

52 % 40 % 38 % 

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

mässigt hållbara val och minska sin klimatpåverkan. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

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

Målanalys 

Med stöd av miljö- och klimatstrategin och dess sju inriktningar pågår ett aktivt, utåtriktat miljö- 
arbete i kommunstyrelsens verksamheter. Den gröna tråden i fysisk planering blir allt tydligare och 
ger förutsättningar för hållbar samhällsutveckling. Viktiga steg har tagits under året som stärker ar-
betet med fossilfrihet, matavfall, vattenkvalitet och ekosystemtjänster. 

Miljö i fysisk planering 

En ny översiktsplan med utgångspunkt från visionen och med sikte på 2040 antogs av kommunfull-
mäktige under 2018, tillsammans med fördjupade översiktsplaner för Karby och Brottby liksom 
Norra Vallentuna och Lindholmen. Arbete pågår med fördjupade översiktsplaner för Västra Vallen-
tuna och Kårsta. I Kårsta har fokus 2020 framför allt varit att utreda en långsiktig VA-försörjning. 
Hållbarhetskonsekvensbedömning arbetas fram i samband med fördjupad översiktsplan för Västra 
Vallentuna och arbete pågår med hållbarhetsprogram i större projekt och hållbarhetsbedömningar 
för detaljplaner. En omfattande analys av ekosystemtjänster i kommunen har genomförts, som un-
derlag för bland annat fysisk planering. Arbete med att komplettera markanvisningsavtal med rikt-
linjer kring miljö har påbörjats, liksom en checklista för avfallshantering i planprocessen. En Blå-
plan för Vallentuna kommun behandlades under hösten i plan- och miljöutskottet för antagande i 
fullmäktige. Blåplanen kommer att utgöra underlag bland annat för hur den fysiska planeringen kan 
bidra till att förbättra och säkerställa en god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag. 

Fossilfrihet och hållbar mobilitet 

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

Vallentuna kommun deltar i Länsstyrelsen och Storstockholms regionala projekt "Fossilfritt 2030" 
som startade i maj 2020. Projektet inkluderar bland annat stöd för omställning av kommunens egen 
fordonsflotta och utveckling av infrastruktur för förnybara drivmedel. Intensivt arbete har pågått 
under året för att dels öka andelen fossilfria fordon hos förvaltningarna, och dels samordna och 
stödja verksamheterna att nyttja det regionala projektet och bidra till kommunens vision om fossil-
frihet. Utredning av förutsättningarna för vätgas och för biogas i Vallentuna har startat i samarbete 
med Biodriv Öst. I ett första steg analyseras möjligheterna att ställa om kommunens egna fordon till 
gas och att ställa krav på gas i aktuella, transporttunga upphandlingar. En enkät till lokala företag 
under sommaren gav underlag om företagens förutsättningar för förnybara bränslen. Endast ett få-
tal svarade, men svaren ger ändå signaler om att företagen vill ställa om till främst eldrift och att 
bristande möjligheter att ladda och att tanka förnybart hindrar omställningen till förnybart i företa-
gens fordon. Flera företag är intresserade av att samverka kring fordonsladdning och ett par företag 
av samverkan kring biogas.  

Ett koncept för årlig klimatdag/-vecka har tagits fram och ska utvecklas och förankras med förvalt-
ningarna som en del av kommunikationsplan för miljöarbetet. Under november ordnade kommu-
nen fyra webbinarier, öppna för såväl medarbetare som allmänheten, med fokus på fossilfria trans-
porter. Ett digitalt program med klimataktiviteter för elever och ungdomar har kommunicerats till 
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gymnasiet, grundskolor och fritidsgårdar. 

Insamling av matavfall 

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

SÖRAB har tillsammans med representanter för delägarkommunerna tagit fram förslag till Avfalls-
plan 2021-2032 som beslutades i kommunfullmäktige i oktober. Avfallsplanen och det arbete som 
följer därav är centralt för att uppnå mål och inriktningar i kommunens miljö- och klimatstrategi. 
Avfallsplanen ska främja ett mer cirkulärt system och vara vägledande för såväl avfallsarbetet i kom-
munens egna verksamheter, som gentemot företag och invånare. Målen utgör grunden för kommu-
nens egna aktiviteter där Vallentuna i kvalitetsarbetet har ambitionen att minska hushållens avfalls-
mängder till 400 kg per invånare och år (462 kg 2019), vilket innefattar ökad utsortering av matav-
fall. 

Förbättrad vattenkvalitet 

Blåplan för Vallentuna kommun har passerat kommunstyrelsen för behandling i fullmäktige. Arbe-
tet för att uppnå god vattenkvalitet i kommunen fortgår med flertalet aktiviteter. Inom Åkerström-
mens avrinningsområde och genom samverkan med grannkommuner har bland annat ett åtgärds-
bibliotek tagits fram och ett gödselwebbinarium riktat till hästhållare har genomförts. Utvärdering 
av vattenvårdssamverkan har påbörjats vid ett referensgruppsmöte i maj. En utredning av juridiska 
och hydrologiska förutsättningar i Åkerströmmen har genomförts med stöd av bidrag från den stat-
liga lokala naturvårdssatsningen, LONA. En enkät skickades ut till 186 markägare, med frågor och 
kartfunktioner för att samla information om problem och möjligheter kring vattenföring och vatten-
vårdsåtgärder. Parallellt har kommunen medverkat i en förstudie för restaurering av Helgösjön, ett 
markägarinitiativ som fått bidrag från kommunen via Åkerströmmens vattenvårdssamverkan. Ut-
redningen om Åkerströmmen låg under hösten till grund för en ansökan om bidrag för fortsatt ar-
bete från lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. 

Inom Oxunda vattensamverkan pågår bland annat arbete med att ta fram en åtgärdsstrategi för att 
minska övergödningseffekter från hästhållning. Vidare håller dämmet i Vallentunasjöns södra ut-
lopp på att åtgärdas. I Vallentunasjön har även reduktionsfiske (12 ton) och miljöprovtagning ge-
nomförts. 

Våtmarksparken har tilldelats drygt 4,0 miljoner kronor i statligt LOVA-bidrag och en omstart av 
projektet har initierats. För att realisera lågflödesmuddring av Vallentunasjön i större skala har bi-
drag under hösten sökts från både Baltic Sea Action Plan-fonden och LOVA. En LOVA-ansökan har 
även gått in för restaurering av Snapptunaån, med koppling till fritidsnämndens projekt för utveck- 
ling av Snapptunafältet. Utkast till lokalt åtgärdsprogram för Ormstaån finns och ska beredas vidare 
av förvaltningarna under 2021. 

Förstudier för restaurering av Gävsjön har beviljats 0,2 miljoner kronor i statligt bidrag från LONA. 
Arbetet försenades kraftigt av upphandlingen av konsulttjänster, som skett i tre omgångar under 
året. Överenskommelse med konsult utanför ramavtal upprättades i december. Kommunen har un-
der hösten gått in med en ansökan om att utvidga förstudien för att inkludera en satsning på ett 
större friluftsområde. 

Natur och ekosystemtjänster 

Under året har intern samverkan mellan förvaltningarna kring friluftslivsfrågor etablerats. En posi-
tiv konsekvens av pandemin är att kommuninvånarnas nyttjande av natur och anläggningar för fri-
luftsliv ökat kraftigt. Flera konkreta aktiviteter pågår och planeras med sikte på Friluftslivets år 
2021. Bland annat har kommunen under hösten sökt bidrag från lokala naturvårdssatsningen; 
LONA, för utveckling skolskogar vid kommunens grundskolor och för ett större friluftsområde i 
Gävsjödalen, i anslutning till den planerade stadsdelen Kristineberg. Arbete med tillgänglighetsan-
passning kring Ubbysjön har startat och LONA-bidrag har sökts för åtgärderna. Kommunen har ta-
git initiativ till samarbetsprojekt med Länsstyrelsen för att renovera Naturcentrum i Örstastugan 
vid Angarnssjöängen och sökt LONA-bidrag för att i ett första steg etablera naturskoleverksamhet i 
stugan. 

Under sommaren påbörjade kommunen en ny metod för bekämpa den invasiva växten jätteloka, 
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med hjälp av betande får vilket fick önskat resultat. Efter sommaren färdigställdes plantering av 
fruktträd, bärbuskar och ängsytor i parken som upprustats vid fornminnesvägen. Parken har upp-
rusats till en ”fruktpark” och syftet är att gynna biologisk mångfald, främst insekter och fåglar, samt 
att ge en vacker plats för rekreation och upplevelser för alla åldrar, där besökare på sikt kan plocka 
bär och äpplen för eget bruk. Flertalet insekts-och fågelholkar och tillgängliga parksoffor har även 
monterats i parken. Belysningspollare med solcellsbelysning har också anlagts vilket bidrar till att 
gångstigen även kan nyttjas när det är mörkt ute. I Prästgårdsparken har också fler insektshotell 
monterats under sommaren samt växtnamnskyltar. Skyltarnas syfte är att bidra med inspiration till 
besökare om vilka växter de kan plantera för att gynna biologiska mångfalden. Kommunens arbete 
med att gynna biologisk mångfald i parker och kommunägd natur uppmärksammades nationellt un-
der hösten då det andra svenska fyndet av vandrarklokrypare hittades i en av kommunens faunade-
påer. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

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

- 33 31 

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

- - 3,16 

*Avfallsstatistik finns tillgänglig våren 2021. 
**Utsläppstatistiken har två års eftersläpning, nyckeltalet visar senast tillgänglig data från Nationella Emissionsdataba-
sen. 

 

Nämndens mål: Utveckla arbetet med social hållbarhet med en hel-

hetssyn på jämlik folkhälsa, trygghet och inkludering. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

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

Målanalys 

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

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

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

Gällande den psykiska hälsan har kommunledningskontoret under vår/sommar samordnat en kart-
läggning av kommunens befintliga insatser inom psykisk hälsa med fokus på om de är främjande, 
förebyggande eller åtgärdande. Kommunen genomför i hög grad åtgärdande insatser samt en del 
förebyggande åtgärder. Föräldrastöd är en av de viktigaste förebyggande insatserna för att motverka 
olika problem bland barn och unga. Under hösten tog kommunen beslut om att erbjuda det univer-
sella föräldrastödet, ABC Tonår, till föräldrar. På grund av rådande situation gällande covid-19 valde 
Karolinska institutet att skjuta på utbildningen av personalen fram till våren 2021. Inom området 
psykisk hälsa genomförde Vallentuna Ung i Roslagen 2020, en konferens riktat till personal som ar-
betar med barn och unga i Norrtälje, Täby, Danderyd, Vaxholm, Österåker och Vallentuna. Temat 
för året var ”vi vägleder till psykisk hälsa” med syfte att ge verksamheter verktyg för att kunna stödja 
barn och unga till psykisk hälsa. En av föreläsarna var Sucide Zero som lyfte ämnet självmord och 
hur en dialog med ungdomar kan föras om detta ämne. Totalt deltog cirka 450 medarbetare från 
kommuner och polis i Roslagskommunerna. 

För att ta fram indikatorer på hur ungdomarna i Vallentuna mår, vad de gör på fritiden och om de 
använt alkohol, narkotika eller tobak genomfördes Stockholmsenkäten under mars månad. Enkäten 
riktar sig till ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. De länsövergripande resultaten visar 
att Vallentuna behöver arbeta mer med frågor kopplat till ANDTS (alkohol, narkotika, dopning,    
tobak och spel). Bland annat har narkotikaanvändningen i Stockholms län ökat, likaså nationellt. 
Under december genomförde Tryggare Vallentuna tillsammans med Norrtälje, Täby, Danderyd, 
Vaxholm, Österåker och lokalpolisområde Södra Roslagen föreläsningen föräldraskolan. Föräldra-
skolan är ett material som tagits fram av Polisen för att göra vuxna uppmärksamma på ungas drog-
bruk. Föreläsningen var digital och kostnadsfri. Inbjudan skickades ut via skolornas plattformar till 
vårdnadshavare i kommunerna, till föreningar samt synliggjordes på kommunernas hemsidor och 
sociala medier. Föräldrars och vårdnadshavares möjlighet att stödja sina barn är en av de viktigaste 
faktorerna för att förändra en oroande utveckling gällande narkotika. Fler förebyggande åtgärder 
behövs inom området och planeras inför 2021. 

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

Vallentuna har tillsammans med norrortskommunerna Täby, Österåker, Vaxholm och Norrtälje an-
sökt hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att skapa beredskap och underlätta etableringen av 
nyanlända. Kommunerna ser likartade behov vad gäller gruppträffar för att komplettera den befint-
liga samhällsintroduktionsutbildningen och ville finansiera en digital lösning tillsammans. Ansökan 
avslogs dock tyvärr. 

Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Norrtälje, Täby, Danderyd och Österåker undersöks möjlig-
heten att skapa lokala jobbspår. Arbetet genomförs med hjälp av statsbidrag från delegationen för 
unga och nyanlända till arbete (DUA). Arbetsförmedlingen och kommunerna sätter i samarbete 
med företag samman paket av olika utbildningar, språkundervisning, praktik eller andra insatser. 
Paketeringen syftar till att arbetssökande ska bli anställningsbara i företag. En ny överenskommelse 
med Arbetsförmedlingen har tagits fram och kommer behöva implementeras under 2021. 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter såväl som kommunövergripande riktlinjer för före-
ningsbidrag har tagits fram under hösten. Implementering av dessa kommer ske under 2021. 

Sammantaget bedöms mot bakgrund av årets omprioriteringar att utvecklingsarbetet inte bedrivits 
den utsträckning som planerats; fokus har till stor del varit att möta de nya utmaningar som smitt-
spridningen inneburit. 
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Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

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

- - 17 % 

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

Killar 68 % (länet 68 %)  
Tjejer 58 % (länet 59 %) 

- 
Killar 75 % (länet 69 %)  
Tjejer 58 % (länet 60 %) 

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

51 % 59 % 63 % 

 

Nämndens mål: Säkerställa strategisk bostadsplanering och utbyggnad 

enligt avtal om Sverigeförhandlingen. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

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

Målanalys 

I juni godkände kommunfullmäktige bostadsbyggnadsprognos 2020-2029. Prognosen redovisar en 
genomsnittlig planeringstakt om cirka 500 nya bostäder per år. Planeringstakten är högre än kom-
munens mål för utbyggnad om 400 bostäder per år inklusive bostadsåtagandet inom Sverigeför-
handlingen. Detta mot bakgrund av de risker som finns vad gäller förseningar i planprocessen, till 
exempel överklaganden liksom att slutliga beslut fattas hos byggherrarna om investering och bygg-
nation. Bostadsbyggnadsprognosen togs fram innan pågående pandemi började påverka samhällse-
konomin i stort. Även om pandemin än så länge inte direkt har påverkat planeringen och byggandet 
av bostäder i Vallentuna så är det för tidigt att kunna dra slutsatser hur pandemin kommer att på-
verka bostadsbyggandet. Samhällsbyggnadsförvaltningen bevakar utvecklingen på bostadsmark-
naden kontinuerligt. Större förändringar i marknadsförutsättningarna kan medföra behov av till ex-
empel omprioriteringar för att nå uppsatta mål. För närvarande finns därtill en osäkerhet om Tra-
fikverket kommer att införa ett lågfartsområde i Vallentuna som en del av riksintresseprecisering 
för Stockholm Arlanda Airport. Ett lågfartsområde kan bland annat komma att påverka cirka 1 250 
bostäder som ingår i bostadsåtagandet inom Sverigeförhandlingen. Kommunen driver ett aktivt på-
verkansarbete mot lågfartsområdet. Trafikverket förväntas fatta beslut i frågan under 2021. 

Under året har tre bostadsdetaljplaner vunnit laga kraft, Lindholmen-Strömgården (cirka 18 bostä-
der) och Kristineberg 1 (cirka 800 bostäder) samt Ormsta-Stensta (cirka 320 bostäder). Fler detalj-
planer har antagits men är överklagade. Kragstalund-Östra (cirka 60 bostäder, 50 bostäder i flerfa-
miljshus och 9 radhus) inväntar dom från Mark- och miljödomstolen. Åbyholm överklagades under 
december 2020. Hittills i år har därmed förutsättningar för utbyggnad av cirka 1 150 nya bostäder 
inom avtalet för Sverigeförhandlingarna säkerställts. 

Sett till målet om att i snitt 400 byggstarter ska ske årligen är beredskapen och förutsättningarna för 
att över tid uppnå detta mycket goda. 

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

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

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Antal färdigställda bo-
städer inom Sverigeför-
handlingen 

164 199 89 

Antal antagna detaljpla-
ner inom Sverigeför-
handlingen 

5 2 2 
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Bästa kommunen att bo och leva i 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet 

av hög kvalitet. 

 Målet är uppfyllt 

Vallentuna kommun har en väl inarbetad modell för styrning och uppföljning av ekonomi och verk-
samhet. Fullmäktige fastställer varje år en kommunplan som innehåller mål och budget för verk-
samheterna. Den politiska ledningen och tjänstemannaledningen träffas under särskilda mötesfor-
mer för att skapa förutsättningar för en bra styrning. Mötena innehåller uppföljning av ekonomi och 
verksamhet, förutsättningar för den kommande treårsperioden samt planering. Återkoppling från 
verksamheterna till den politiska ledningen sker löpande under året med uppföljning av ekonomi 
och kvalitet. Tertialrapporterna innehåller även uppföljning av målen för verksamheterna och ett 
styrkort med fördjupad analys. Under 2020 har styrmodellen utvecklats och de kommungemen-
samma målen för verksamheterna har knutits direkt till kommunens vision. Kommunfullmäktige 
har fastställt detta i Kommunplan 2021-2023 samt i policy för styrning och uppföljning. 

Vallentuna kommun har sedan 2019 en strategi för kommunens kvalitetsarbete. Strategin anger att 
Vallentuna kommun är en utvecklingsinriktad kommun och ska genom ett målmedvetet kvalitetsar-
bete arbeta för ständiga förbättringar inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Kvalitets-
strategin innehåller de grundläggande komponenterna i Vallentuna kommuns kvalitetsarbete. Ut-
gångspunkterna är kundnöjdhet, systematik, ansvar och roller samt jämförelser med andra kommu-
ner och metoder som ligger i framkant. 

Strategin fastställer att kvalitetsarbetet ska bedrivas utifrån tre målsättningar: 

1. Fokus på invånare/kund i form av kundnöjdhet. Resultatet från enkäter och uppföljningar 
ska återspeglas i verksamheternas förbättringsaktiviteter. 

2. Arbeta systematiskt med kvalitetsfrågorna och erbjuda invånare/kund tydlig transparent 
information om verksamheterna med fler jämförelsetjänster. 

3. I kvalitetsarbetet beakta kostnadseffektivitet inom kommunens verksamheter. 

Kvalitetsarbetet har intensifierats under 2020 och ett omfattande förbättringsarbete har genomförts 
för att uppnå högre resultat. Arbetet har skett med fokus på att 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.  

Kommunen använder verktyget Kommunkompassen för att systematiskt utveckla verksamheten. 
Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering som belyser styrning, ledarskap och samverkan i 
organisationen. Med utgångspunkt från utvärderingarna 2017 och 2019 har kommunen genomfört 
förbättringsinsatser inom utpekade områden. Nästa utvärdering genomförs 2021. 

Kommunen följer också upp verksamheten genom SKRs mätning Kommunens kvalitet i korthet 
(KKiK). KKiK innehåller nyckeltal inom områdena barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle 
och miljö. Under 2020 har förbättringsinsatser fastställts knutet till varje nyckeltal och genomförs 
med sikte att höja kommunens resultat. 

Kommunen arbetar strategiskt för att utveckla attraktiva miljöer av hög kvalitet såväl i centrala de-
lar av kommunen som i naturområden. Fördjupningar av programmet för centrala Vallentuna lik-
som framtagande av en teknisk handbok pågår för att säkerställa en attraktiv stadsmiljö, genomför-
barhet och kostnadseffektiva lösningar i den offentliga miljön. För att nå en god stadsmiljö krävs 
samverkan och en förståelse för olika behov av användningen och utformningen av de gemensamma 
mellanrummen, till exempel gator, torg och parker. Lika viktiga är en aktiv drift- och underhållspla-
nering för befintliga miljöer. Kommunens satsning på underhåll av kommunens byggnader fortsät-
ter med dialog med verksamheterna för en gemensam samsyn och prioritering. 

Kommunen har arbetat mer strategiskt med marknadsföring med tyngdpunkt på utvecklingsprojekt 
inom samhällsbyggnadsområdet och marknadsföring av skolorna. Fokus har också varit att stärka 
besöksnäring och Vallentunas upplevelser. Ett kommunikativt nav i detta arbete är upplevvallen-
tuna.se som är en gemensam plattform för kommunen, föreningar och näringslivet. Genom upplev-
vallentuna.se marknadsförs Vallentuna som besöksmål. Såväl kommunen som privata aktörer till-
gängliggör en stor bredd av aktiviteter och upplevelser. Under sommaren 2020 har en bred ”hemes-
ter”-kampanj genomförts för att skapa lokala aktiviteter och locka den lokala publiken att upptäcka 
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Vallentuna. 

Ett utvecklingsarbete pågår för en digital samhällsbyggnadsprocess med kundfokus. Den digitala 
samhällsbyggnadsprocessens syftar bland annat till att nå effektiva processer, effektiv handlägg-
ning, utöka e-tjänster och åtkomst av information i öppna data. Vallentuna har nu en digital över-
siktsplan och 250 detaljplaner är digitaliserade. Syftet är att göra planerna interaktiva i kartan och 
ge användarna en utvecklad möjlighet till att söka och selektera information. All ny fysisk planering 
sker nu digitalt och digitala data kan omhändertas och användas direkt. Medborgardialogen utveck-
las genom 3D för att bli mer visuell, kommunikativ och överskådlig. 

Under året har en struktur och arbetssätt för kommunens ledningssystem för informationssäkerhet 
(LIS) arbetats fram. Informationen kring detta finns tillgänglig för kommunens medarbetare på 
intranätet. All personal har också fått ta del av en utbildning inom informationssäkerhet under året. 

  

Nämndens mål: Erbjuda hög service, tillgänglighet och delaktighet. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

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

Målanalys: 

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

Sverige Kommuner och Regioner (SKR) genomför årligen en servicemätning för tillgänglighet och 
bemötande. Mätningen pågår mellan mitten av september till mitten på oktober. Servicemätningen 
generar tre nyckeltal via 54 frågor som fördelas på mail och telefon under perioden. Inför årets mät-
ning har benchmarking mot andra kommuner genomförts för att utbyta erfarenheter samt hitta 
nycklar för förbättrade resultat. Analys av föregående års resultat har genomförts och åtgärder har 
tagits fram för att få önskad effekt. Servicemätningen för tidigare år visar förbättrade resultat. Val-
lentuna kommun införde kontaktcenter 2018 och det gav i förhållande till åren innan kraftigt för-
bättrade resultat. Därefter genomfördes ett arbete för att ytterligare förbättra kundservice och det 
ledde till att resultaten ökade till 2019. År 2020 är sista året för servicemätningen i denna form och 
resultaten för Vallentunas kontaktcenter visar på en positiv trend gällande tillgängligheten i telefon 
samt svar på e-post inom en dag. Inom området bemötande backar Vallentuna något liksom tren-
den i riket. 

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen har pågått sedan några år. Under år 2018 inleddes en 
intensiv fas, bland annat kring digitalisering av detaljplaner, översiktsplan, införande av e-tjänster, 
upphandling av ett projektverktyg och förberedelser för en digitaliseringsplan för dokument. Arbe-
tet fortsatte under 2019 med bland annat att implementera projektverktyget, nytt verksamhetssy-
stem för miljö samt påbörjade planen för digitalisering av handlingar. Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen har också utvecklat metoder för medborgardialog, bland annat med 3D-modellering för 
bättre visualisering av samhällsbyggnadsprojekt, för att möta förväntningar från kommuninvånare, 
företagare och medarbetare. Fokus under 2020 har varit att kartlägga, prioritera och genomföra op-
timering av processer. Bland annat har arbete skett med plan- och projektmodellsprocessen samt 
inom felanmälansprocessen inom fastighet. Fortsatt arbete kommer att ske under hela 2021. Syftet 
är att effektivisera, hitta tidstjuvar och förbättra samarbeten inom olika delar av processen för 
bättre resursnyttjande av personalens tid. 
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Förberedelser pågår för att digitalisera hela bygglovs- och miljöarkivet samt inför ett e-mellanarkiv 
under 2021. Syftet med digitalisering av arkiv och e-mellanarkiv för bygglov och miljöhandlingar är 
för att fronta information med öppna data. Vilket ger en effektivare handläggning och snabbare ser-
vice för kommunens invånare och företag. Inom bygglov så fortsätter utveckling och automatisering 
för en effektiv bygglovsprocess. Vidare har alla markytor digitaliserats gällande tomtobjekt för sko-
lor, förskolor och äldreboenden inom teknik- och fastighetsförvaltningen, bland annat för en bättre 
kravställan i upphandling men även för att förenkla och effektivisera uppföljning av avtal. Dessutom 
pågår digitalisering av information kring belysning, brunnar. Verksamheterna står bättre rustade 
och mindre sårbara inför framtiden med en strukturerad och verksamhetsanpassad digitaliserad 
lagring. Utvecklingen av 3D-visualisering kommer att fortsätta inom flera projektområden och 
främst för strategiskt viktiga projekt, där bland annat fokus är att utveckla medborgardialogen för 
att bli mer kommunikativ och demokratisk för kommunens invånare. 

Kommunstyrelsen beslutade under våren 2020 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ut-
reda hur ökat invånarinflytande kan möjliggöras. Kommunledningskontoret har därför 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. In-
satser 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 från 
början. Utifrån de förbättringsområden som identifierats uppdrog kommunstyrelsen till kommun-
ledningskontoret att säkerställa systematik/helhetssyn gällande invånardialog samt synliggöra 
denna. Därutöver ska digitala omröstningar inkluderas som ett centralt verktyg i metodstöd för in-
vånardialog och i ”dialogplaner”. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Tillgänglighet, telefoni. 
SKRs mätning KKiK 

93 % 85 % 83 % 

Bemötande, telefoni. 
SKRs mätning KKiK 

87 % 93 % 91 % 

Andel svar på e-post 
inom en dag 

100 % 100 % 98 % 

 

Nämndens mål: Vallentuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

och ha ett hållbart medarbetarengagemang. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

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

Målanalys 

Resultatet i vårens medarbetarundersökning om hållbart medarbetarengagemang (HME) visar en 
ökning för kommunstyrelsens verksamheter liksom för kommunen som helhet inom samtliga fråge-
områden som mäts; motivation, ledarskap och styrning. Det positiva utfallet är extra glädjande då 
alla medarbetares arbetsförutsättningar påverkats på olika sätt av den rådande pandemin. 

Under våren har en medarbetarprofil tagits fram i kommunen. Medarbetarprofilen gäller för samt-
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liga medarbetare och innehåller ett antal beteenden som bidrar till organisationers och verksamhet-
ers effektivitet. Dessa medarbetarbeteenden delas in i fem områden och utgör ett stöd i dialogen 
mellan medarbetare och närmaste chef. Medarbetarprofilen är också grunden för det medarbetar-
program som tagits fram och som lanserades i oktober. Medarbetarprogrammet består av flera delar 
som handlar om vad det innebär att vara medarbetare i Vallentuna kommun och som syftar till att 
träna sig i sitt medarbetarskap. Utvecklingsprogrammet ska stödja och förstärka varje möte med 
kunder och invånare, liksom medarbetare emellan och relationen medarbetare - chef. 

En ny modul i personalsystemet för hantering av medarbetarnas kompetenser har köpts in och im-
plementeringsarbetet pågår. Från och med december kan alla chefer och medarbetare använda 
verktyget som ett stöd för att ta fram individuella utvecklingsplaner. Verktyget kommer också an-
vändas för strategisk kompetensöversikt – var har vi kompetens och var behöver vi öka kompeten-
sen? Fokus kommer framför allt att vara på verksamhetskritisk kompetens. De gapanalyser som kan 
göras i verktyget kommer att kunna användas som del av beslutsunderlag avseende rekrytering, 
kompetensutveckling, självinlärning, kontroll av lärarlegitimationer och andra nödvändiga kompe-
tenser samt för att synliggöra dold kompetens. 

Under perioden april 2019 till november 2020 har en stor satsning på medarbetardialog om Vallen-
tunas nya vision och framtida värderingar genomförts. Alla arbetsgrupper i kommunen har tillsam-
mans med kommunens ledningsgrupp arbetat i workshopform med att ta fram bidrag till, och ut-
veckling av kommunens värderingar. Totalt har 99 workshops genomförts där varje arbetsgrupp bi-
dragit till att landa i tre värderingar. De är utvalda utifrån vad man själv och som grupp kan stå för 
och vill följa samt vad som starkast leder mot visionen. Värderingar engagemang, samarbete och al-
las lika värde blev det gemensamma resultatet, och är vad Vallentuna kommun står för. 

Kommunen fortsätter att använda olika sociala medier i arbetet med att stärka arbetsgivarvarumär-
ket, framför allt vid rekrytering. Kanalerna används för att publicera annonser om lediga jobb samt 
för att aktivt söka upp potentiella kandidater och tipsa om lediga tjänster. Karriärsidan på den ex-
terna webben utvecklas löpande, med information om kommunens arbetsgivarerbjudande. 

Under hösten har rekryteringsprocessen kompletterats med möjlighet att använda evidensbaserade 
testverktyg tidigt i processen. Det nya sättet att använda tester minimerar tidsåtgången för rekryter-
ande chefer vad gäller att gå igenom ansökningar, läsa CV och personliga brev samt genomföra tele-
fonintervjuer. Genom att använda personlighetstest och begåvningstest tidigt i urvalsprocessen 
möjliggörs också en helt kompetensbaserad process som säkerställer objektivitet; en fördomsfri-, 
transparent och rättvis process där alla kandidater ges samma chans. 

Under året har även en digital onboardingprocess lanserats, i syfte att ge nya medarbetare en god 
start och introduktion från första början. 

Under hösten har ett förslag till ny HR-policy tagits fram och förväntas bli antagen av kommunfull-
mäktige i början av 2021. HR-policyn syftar till att beskriva kommunens arbete för ett hållbart ar-
betsliv med ett högt medarbetarengagemang och främja goda personalrelationer. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

HME, Hållbart medarbe-
tarengagemang Vallen-
tuna totalt 

82 81 80 

HME, Hållbart medarbe-
tarengagemang kom-
munstyrelsen 

79 77 78 

Personalomsättning, 
Vallentuna totalt 

12,9 % 16,1 % 17,5 % 

Personalomsättning, 
kommunstyrelsen 

18,7 % 17,2 % 12,2 % 
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Nämndens mål: Erbjuda trygga och attraktiva offentliga miljöer. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

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

Målanalys 

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

De medel som avsatts i budget för att öka tryggheten används till största del för ordningsvakts- och 
väktarrondering. Kommunen har sedan tidigare två förordnandeområden för ordningsvakter bevil-
jade. Dessa omfattar centrala Vallentuna och Tellusområdet. Tillståndet för centrala Vallentuna 
upphörde under sommaren, och kommunens ansökan om förnyat tillstånd har avslagits. Utifrån att 
ett av tillståndet skulle löpa ut och den förändrade behovsbild som konstaterats med anledning av 
covid-19 övergick kommunen inför sommaren till väktarrondering. Detta möjliggjorde rondering av 
ett bredare geografiskt område och fokus på de platser där invånare samlats under sommaren. 
Väktarbilen som ronderat på eftermiddagar har haft god effekt för den upplevda tryggheten bland 
invånare, företag och medarbetare. Bilen har haft fokus på social rondering, vilket innebär att prata 
med ungdomar, lära känna dem och skapa relationer för att på så sätt få dem förstå vilka regler som 
gäller. Varje eftermiddag/kväll har väktaren ronderat garagen i centrum, skolgårdar samt lekplat-
ser. En dialog mellan väktare, polis och fältassistenter förs veckovis för att hitta bästa former för att 
stödja varandra. 

Med grannsamverkansbilen samverkar kommunen tillsammans med polis och frivilliga med syfte 
att avskräcka gärningsmän från att begå brott, upptäcka förberedelser till inbrott samt stödja invå-
nare och sprida information kring hur inbrott kan försvåras och förhindras. Grannsamverkansbilen 
körs av ideella krafter och bidrar till tryggheten i bostadsområden genom rondering. Grannsamver-
kansförarna ger polisen extra ögon och kan även fokusera på särskilda områden om polisen kom-
municerar behov av detta. Förarna kan under körpassen rapportera in saker till kommunen som 
stör en trygg miljö till exempel klotter, skadegörelse, skrotbilar och trasig belysning. Körpassen be-
mannas alltid av minst två förare och sker främst dagtid då polisens statistik visar att inbrottsfre-
kvensen är hög den tiden på dygnet. Då grannsamverkansförarna i hög grad är seniora och tillhör 
riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens definitioner, har rondering inte varit möjligt i samma ut-
sträckning från och med våren. Innan de striktare rekommendationerna kom genomfördes en ut-
bildning av förare under hösten utomhus med 6 personer med polis och kommun. Under våren 
kommer en utbildning att testas att genomföras digitalt. 

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

Som en följd av arbetet med att levandegöra Vallentuna centrum öppnade under våren torghandel 
mitt på Tuna Torg. Under sommaren har även förra årets succé pop up-parken varit tillbaka med 
utökade brädspelmöjligheter och minibänkbord för de yngsta besökarna. Torghandeln har under 
sommaren och hösten växlat upp efter vårens premiär. Antalet marknadsstånd har vissa veckodagar 
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mer än fördubblats samtidigt som utbudet har ökat till att omfatta såväl blommor, kött och hant-
verk. Gott samarbete med Centrumhandlarna och Fastpartner har renderat i en blomstrande han-
dels- och mötesplats där nästa steg är att försöka kvalitetssäkra utbudet med lokalproducerade va-
ror. Svårigheterna med coronapandemin samt det faktum att bönder haft svårt att lämna sina går-
dar till förmån för torget hoppas kommunen kunna se en lösning på nästa sommar med tanke på 
det ökade intresset. Fler kunder aviserade önskemål från bland annat Foodtrucks och ett förenings-
liv som vill visa upp sig med aktiviteter och försäljning bäddar för en utveckling till 2021. Kommu-
nen och Fastpartner arbetar aktivt både för att kommunicera, marknadsföra och attrahera nya kon-
cept, kunder och försäljare samt ytterligare få Centrumbutikerna att flytta ut på torget. Fasta mark-
nadsplatser, vintertema på pop-up-park och belysning och kringaktiviteter med näringsliv och före-
ningar är några av förslagen som utvärderas. Målet är att torget ska vara den centrala platsen för 
försäljning och det naturliga valet att mötas. Där kvalitet, tillgänglighet, lokalproducerat och fram-
förallt det personliga mötet ska vara tongivande. 

För att säkerställa sunda och säkra lokaler inklusive tomtmark tas årligen en underhållsplan fram. 
Planens prioriteringar grundar sig på statusinventeringar och verksamheternas behov. För att få 
nöjda hyresgäster är det viktigt att vara lyhörd och lyssna till verksamheternas synpunkter och öns-
kemål. Nöjd Kund Index för fastighet har sjunkit och det handlar framförallt om att kontakten och 
kommunikationen mellan fastighetsavdelningen och verksamheterna måste förstärkas. Väsentligt 
för en ökad kundnöjdhet är därför att utveckla processer och arbetssätt som främjar en bättre ser-
vice och kunddialog. En omorganisation har genomförts för att effektivisera fastighetsverksamheten 
och en ny teknik- och fastighetsförvaltning har skapats ur den gamla samhällsbyggnadsförvalt-
ningen för att öka fokus inom teknik- och fastighetsverksamheten. Ett övergripande förbättringsar-
bete har startat för att snabbare nå högre kvalitet till en lägre kostnad. En översyn av fastighetspro-
cesser genomförs under 2020-2021 där felanmälan var först ut. Ett nuläge, börläge och en hand-
lingsplan har tagits fram för en kommunikativ och effektiviserad process. Tillsammans med kom-
munens verksamheter pågår nu prioriteringar för en underhållsplan till 2021. 

Vallentuna kommun klättrar i Håll Sverige Rent ranking, Vallentuna hamnar på plats nummer 14 av 
290 kommuner, att jämföras mot plats 55 år 2019. Engagemanget kring nedskräpningsfrågor har 
ökat inom kommunens alla verksamheter. I en samverkan med bland annat aktiviteter så som pla-
cering av "fimpomater", förbättring av tömning av papperskorgar, bra rutiner kring städning av ga-
tor och torg, sanering av dumpningar i skogen, förskolornas och skolornas engagemang i kring 
skräpplockning, hjälp från teknik och fastighetsförvaltningens extra tjänster och miljöinspektörer-
nas handläggning är bidragande faktorer. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Öppna jämförelser – 
trygghet och säkerhet 
SKR ranking 

publiceras under våren 47 70 

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

- 55 - 

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

49 - 54 

*SCB:s medborgarenkät genomförs på hösten vartannat år (ojämnt år) 
**Fastighetsavdelningen genomför kundenkät vartannat år (jämna år) genom externt företag som jämför 83 offentliga 
fastighetsorganisationer 
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Fler och växande Vallentunaföretag 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förut-

sättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Vallentuna kommun arbetar målinriktat med att förbättra företagens förutsättningar. Det handlar 
om att i fysisk planering möjliggöra för fler och växande företag, där förslag i den nyligen antagna 
översiktsplanen och flera pågående detaljplaner innehåller utvecklade etableringsmöjligheter. 

Ett viktigt fokus är att ständigt förbättra servicenivån till företagare inom olika myndighetsområden 
gällande service, tillgänglighet, handläggningstider och rättssäkerhet. Kommunen arbetar aktivt 
med systematiskt förbättringsarbete för att höja resultaten inom servicemätningen Nöjd-Kund-In-
dex (NKI), som Sveriges Kommuner och Regioner genomför årligen. Resultaten för 2019 års ären-
dehantering visade att kommunen hade ett NKI på 66 för företag vilket är en stor ökning från 2018 
års resultat på 49. 

Under 2020 har ett målinriktat arbete genomförts i syfte att öka NKI. Kommunen har under våren 
2020 som en del av den systematiska uppföljningen haft möten med de kommuner som under 2019 
hade högst NKI för att ta del av deras framgångsfaktorer. Inom kommunen har en grupp med an-
svariga chefer regelbundet haft möten med kommundirektören och redovisat det pågående förbätt-
ringsarbetet och fastställt ytterligare insatser. Preliminära resultat för 2020 visar på ytterligare en 
förbättring av kommunens NKI. 

Information på vallentuna.se har setts över och uppdateras löpande med förändringar i lagstift-
ningen, nya nationella riktlinjer eller när nya rättsfall kommer, för ett bättre stöd till kommuninvå-
narna och företag men även internt inom organisationen. 

Särskilt fokus har varit att förbättra samverkan inom organisationen till exempel med kontaktcenter 
för ett stöd i kommunikationen med invånarna. I syfte att förbättra servicen till företag som söker 
bygglov arbetar näringslivsenheten tillsammans med bygglovsavdelningen där en kontakt tas med 
den sökande med erbjudande om möte eller samtal vid eventuella frågor. 

Kommunen har infört ett digitalt bokningssystem med start inom bygglov. Invånarna och företa-
garna kan på så sätt enkelt komma i kontakt med en handläggare. Möten kan utgöra en uppstart till 
ett företagsprojekt eller vara en möjlighet för en invånare att ställa viktiga frågorna inför en bygglov-
sansökan. Bokningssystemet driftsattes under våren men på grund av pandemin har fysiska mötena 
ersatts med telefonmöten. Planen är att återgå till fysiska möten när pandemin är över. 

Under 2020 har särskilda insatser genomförts för att förbättra möjligheterna för det lokala närings-
livet att klara konjunkturnedgången i samband med pandemin. Kommunfullmäktige beslutade den 
30 mars om att tillfälligt stoppa samtliga avgiftsuttag för årliga kontroll- och tillsynsavgifter inom 
områdena miljötillsyn och livsmedelskontroll. Vallentuna kommun har även skapat en samlingssida 
på www.vallentuna.se som omfattar aktuell information om pandemin samt all relevant information 
om statens stöd till företag. 

Nyföretagarcentrum Täby – Danderyd - Vallentuna som i normala fall arbetar med rådgivning runt 
start av egen verksamhet har i viss mån ställt om sin verksamhet till att stötta alla företagare med 
rådgivning kring de krisstöd som finns att tillgå. 

  

Nämndens mål: Vallentuna ska vara en attraktiv kommun för etable-

ring av företag. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

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

Målanalys 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt tillsammans med näringslivsenheten i syfte 
att finna lämpliga lokaliseringar för företagsetablering i kommunen. Planarbetet i Okvista har pau-
sats i nuläget då det är oklart hur plankostnaderna ska täckas. 

I Karby och Okvista äger kommunen mark som framöver kommer att markanvisas när detaljpla-
nerna kommit längre. Vid markanvisningar arbetar kommunen utefter de riktlinjer som fastställdes 
av kommunfullmäktige 2015 och reviderades 2019. Markanvisningar innebär generellt att kommu-
nen använder ett anbudsförfarande för att främja en god konkurrens och säkerställer att marken 
säljs på marknadsmässiga villkor. Det finns dock möjlighet att vid synnerliga skäl göra en direktan-
visning om det bedöms ge ett större mervärde för kommunen. Företagare och privatpersoner har 
även alltid en möjlighet att göra en intresseanmälan för framtida markanvisningar på kommunens 
webb. Det innebär att samtliga intressenter får information utskickad när en ny markanvisning är 
på gång att starta och kan därmed göra en bedömning om denna markanvisning är intressant för att 
lämna anbud. Kommunen sparar intresseanmälningarna i fem år. 

Under 2020 har stort fokus lagts på att skapa möjligheter för det lokala näringslivet att utvecklas. 
Exempelvis finns tid reserverad för chefer på samhällsbyggnadsförvaltningen och näringslivsstrateg 
för att snabbt kunna hjälpa företag. Näringslivsstrategen arbetar nära både bygglovsavdelningen 
och miljöavdelningen i dialogen med näringslivet. Syftet är att få en god dialog och bättre resultat i 
samarbetet med näringslivet. 

Under 2020 sjönk Vallentuna i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat i Sveriges kommu-
ner till plats 129 (nedgång med 54 platser). Denna nedgång sker trots intensivt arbete med bättre 
service och bemötande ifrån kommunen och dess myndighetsutövning och ett preliminärt högt re-
sultat i NKI. 

Inom upphandlingsområdet pågår ett arbete för att stärka näringslivets kunskaper inom offentlig 
upphandling. Under året har två digitala anbudsskolor genomförts. Syftet är att informera om hur 
offentlig upphandling går till, vilka lagar och regler kommunen har att följa samt vad som är viktigt 
att tänka på inför en eventuell anbudsgivning. Planen är att anbudsskolan ska genomföras kontinu-
erligt två gånger per år. Den riktar sig till alla företag i kommunen som är intresserade av att delta i 
offentlig upphandling. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Antal företag totalt, SCB 3 970 3 908 3 929 

Företagsklimat. Svenskt 
näringsliv 

3,28 3,35 3,1 

Ranking, företagsklimat 
Svenskt näringsliv 

129 75 133 
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Närmare till allt 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en väx-

ande storstadsregion. 

 Målet är uppfyllt 

Kommunen är en attraktiv bostadsort vilket ger möjligheter till inflyttning till regionen liksom fler 
boendemöjligheter för äldre och unga. Kommunen har en fysisk planering i alla skeden från över-
siktsplan till detaljplaner för att nå målsättningar om möjliga byggstarter för i genomsnitt 400 bo-
städer per år liksom ytterligare företagsetablering. En viktig faktor för att klara eventuella sväng-
ningar på bostadsmarknaden är att projektportföljen innehåller projekt med olika boendeformer 
och i olika geografiska lägen. En uppdatering av bostadsbyggnadsprognosen sker därför årligen och 
antas i samband med kommunplanen. 

En ny översiktsplan liksom fördjupade översiktsplaner för Norra Vallentuna-Lindholmen och 
Karby-Brottby antogs under 2018 och är en viktig vägledning för en hållbar utveckling av kommu-
nen där tillväxt och bevarande balanserar. Under 2019 startade arbetet med fördjupade översikts-
planer för Kårsta och Västra Vallentuna. Arbetet med Västra Vallentuna har under 2020 pågått en-
ligt plan. I Kårsta har fokus under året framför allt varit att utreda en långsiktig VA-försörjning vil-
ket kommer att pågå även en bit in på 2021. Pågående detaljplaner omfattar cirka 2 000 bostäder 
vid årsskiftet, vissa ligger i mycket tidigt skede. Byggstarter sker i nuläget för i snitt 300 bostäder 
per år över den senaste treårsperioden och skulle ha kunnat vara högre om inte bostadskonjunktu-
ren påverkat och fördröjt byggföretagens uppstarter. 

Bostadsutveckling och kompletterande bebyggelse planeras i hela kommunen i kollektivtrafiklägen 
längs Roslagsbanan och E18. En stor omvandling och satsning sker i Vallentuna centrum i dialog 
med kommuninvånare, fastighetsägare och företag. Syftet är att möjliggöra fler bostäder vid stat-
ionen, tryggare stråk och ett större underlag för service och handel, som gynnar hela kommunen. På 
samma sätt inleddes utvecklingen av Lindholmens centrum under 2020 med dialog och idéarbete 
om hur service, trygga stråk och nya bostadsmiljöer kan bidra till ett attraktivt stationssamhälle. I 
den nya stadsdelen Kristineberg har slutbearbetning av de första detaljplanerna pågått och detalj-
plan för Kristineberg etapp 1 har vunnit laga kraft. Den miljöprofil som arbetats fram i en hållbar-
hetsdialog med byggaktörerna under 2018 ska nu in i en genomförandefas. 

För att skapa goda transportmöjligheter för nuvarande och kommande kommuninvånare arbetar 
kommunen aktivt med att utveckla det kommunala vägnätet med fokus på säkra skolvägar, utveck-
lad cykelpendling och trafiksäkra bilvägar. Parallellt pågår regionens utbyggnad av Roslagsbanans 
dubbelspår och nya vagnar för ökad komfort och säkrare trafik. Kommunen har tecknat avtal inom 
Sverigeförhandlingen för utbyggnad av Roslagsbanan in till Stockholm City och arbetar för att få en 
motsvarande förhandling för en koppling till Arlanda. Under 2019 inledde Trafikverket arbete med 
en vägplan för väg 268, med en uträtning av Granakurvan med målet ökad framkomlighet och tra-
fiksäkerhet. Gång- och cykelväg planeras längs sträckan och kommunen arbetar för att den ska 
kopplas ihop hela vägen till Vallentuna tätort. 

 

Nämndens mål: Utveckla tillgängliga, hållbara, attraktiva och säkra 

transportmöjligheter för Vallentunas invånare. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

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

Vallentuna kommun deltar aktivt i flera regionala transportutvecklingsarbeten som direkt berör 
Vallentuna kommun i syfte att driva och bevaka kommunens intressen. Däribland deltar kommunen 
i pågående åtgärdsvalsstudier för Arningevägen och Norrortsleden, vägplan för väg 268 samt plane-
ringsstudie för Roslagsbanans förlängning till City. I åtgärdsvalsstudien för Arningevägen ingår 
även en åtgärdsvalsstudie för ny stombuss (del av kommande stombusslinje av Trafikförvaltningen 
benämnd stomlinje H mellan Arninge - Upplands Väsby via Vallentuna) med fokus på framkomlig-
hetsåtgärder på sträckan Arninge - Vallentuna. Hittills har ett antal kortsiktiga åtgärder identifierats 
tull exempel förlängning av befintliga hållplatser. Parallellt pågår en sträckningsstudie för stombus-
sen på återstående sträcka mellan Vallentuna och Upplands Väsby för att utreda och komma över-
ens om lämplig sträckning för stomlinjen. 

Vallentuna kommun för en kontinuerlig dialog med trafikförvaltningen för uppstart av anropstyrd 
trafik i delar av kommunen. Anropsstyrd trafik är kollektivtrafik som endast utförs om någon i för-
väg begärt att få resa. Trafikförvaltningen genomförde ny trafikupphandling våren 2020 och tilldel-
ningen överklagades, nu avvaktas beslut för att senare precisera trafiken. 

Utbyggnad av gång- och cykelvägar utgår från prioriteringar av säkra skolvägar och cykelpendling. 
Cykelplanen som togs fram under 2015 är inte politisk antagen men ett underlag för att utveckla cy-
kelvägar inom kommunen. Under 2020 har en förstudie och projektering tagits fram för en första 
etapp för gång- och cykelväg mellan Vallentuna och Karby/Brottby. En andra etapp med förläng-
ning till Össeby Garns kyrka utreds och förhandlingar av mark pågår. Detaljprojektering är klar för 
en gång- och cykelväg norr om Lindholmen, byggstart avvaktar detaljplan för Lindholmen-Ström-
gården. Anläggande av gång- och cykelväg längs Bällstabergsvägen och asfaltering av cykelväg söder 
om Kragstalund avvaktar Roslagsbanans färdigställande.  

För att öka pendling inom kollektivtrafiken kommer fler infartsparkeringar att anläggas, under året 
har en infartsparkering färdigställts vid Kragstalunds station. Det finns planer på att anlägga ytterli-
gare en ny cykelparkering i Kragstalund, vilket kommer att utredas. Gällande trafiksäkerhet har 
bland annat en åtgärdsvalsstudie av Lindholmsvägen mynnat ut i en rapport med åtgärdsförslag på 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Projektering och planering av dessa pågår bland annat för en cir-
kulationsplats vid Lindholmsvägen - Lingsbergsvägen, och breddning av Lindholmsvägen avseende 
den kommunala delen. Säkra skolvägar ses över kontinuerligt och har alltid en hög prioritet. Även 
befintliga vägnätet och gång- och cykelnätet underhålls med ny beläggning och upprustning av väg-
belysning. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Nöjd med kommunala 
gator och vägar (NKI) 

- 50 - 

Nöjd med kommunala 
gång- och cykelvägar 
(NKI) 

- 50 - 

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

Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffek-

tivt. 

 Målet är uppfyllt 

Vallentuna kommuns ekonomiska resultat 2020 är positivt och det finansiella resultatmålet för året 
är uppfyllt. Kommunens ekonomiska förutsättningar har förändrats kraftigt under året till följd av 
coronapandemin och konjunkturnedgången. Vallentuna kommun genomförde tidiga och omfat-
tande insatser för att motverka spridningen av coronaviruset. Kommunen har även genomfört insat-
ser för att motverka andra negativa effekter av pandemin och konjunkturnedgången. De ekono-
miska konsekvenserna har följts upp löpande under året och redovisats i nämndernas uppföljnings-
rapporter som särskilt har anpassats för att synliggöra effekterna. Genom att särredovisa kostnader 
skapades också ett bra underlag för återsökning av statsbidrag under året. 

Kommunstyrelsens ekonomiska resultat 2020 är positivt. För att kunna bedriva verksamheten inom 
kommunstyrelsens budgetram har omfattande anpassningar genomförts under 2018 och 2019. Un-
der 2020 genomfördes ytterligare åtgärder för att klara en stor ekonomisk utmaning knuten till nya 
förutsättningar till följd av pandemin och konjunkturnedgången. 

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

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

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

Vallentuna kommuns avtal inom ramen för Sverigeförhandlingen medför att kommunens soliditet 
har minskat. Soliditeten kommer successivt att öka i takt med att kommunens resultat förstärks 
kommande år enligt kommunplanen. Kommunfullmäktige har i kommunplanen för 2021-2023 fast-
ställt tre finansiella mål. Två av dessa avser att stärka resultatet och öka soliditeten. Det tredje avser 
självfinansieringsgraden av kommunens investeringar. 

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

  

Nämndens mål: Öka kostnadseffektiviteten genom jämförelse med de 

kommuner som lyckats bäst. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

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

Målanalys: 

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

Kommunens digitaliseringsarbete fokuserar på kommunövergripande aktiviteter som primärt ska 
gynna extern kund genom förenklade arbetssätt internt. Exempel på aktiviteter är kartläggning av 
system. Aktiviteten möjliggör hur kommunen maximalt kan använda befintliga system utan onödiga 
inköp. 

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

Den ena indikatorn för området kostnadseffektivitet är nettokostnaderna för kommunens verksam-
heter satt i relation till antal invånare. Genom att måttet omfattar kommunen samtliga verksam-
heter blir det en totalbild av effektiviteten. Analysen sker i årsredovisningen. Mellan åren 2018 och 
2019 ökade nettokostnaden för kommunens verksamheter endast med 0,4 procent. Under 2019 
uppnådde kommunen ett ekonomiskt resultat som uppgick till 65,9 miljoner kronor och det var 31,9 
miljoner kronor bättre än 2018. Det goda resultatet beror till stor del på en ökning av skatteintäkter 
samt att nämndernas nettokostnader endast ökade med 3 procent. I förhållande till att befolkningen 
också ökade blir det endast en ökning med 0,4 procent av nettokostnaderna per invånare. 

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

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Nettokostnader per in-
vånare, enligt årsredo-
visning 

Redovisas i årsredovis-
ningen.  

49 695 49 514 

Självfinansieringsgrad, 
enligt årsredovisning 

Redovisas i årsredovis-
ningen. 

81,7 % 32,0 % 

 

Nämndens mål: Effektivt och flexibelt lokalutnyttjande. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

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

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

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

En fastighetsstrategisk grupp har skapts för att hantera fastighetsfrågor som har stor påverkan på 
förvaltningarnas ekonomi och lokalplanering. En genomlysning av fastighetsbudgeten har gjorts 
och utveckling av internhyresmodellen pågår, syftet är att öka transparensen och förståelsen för mo-
dellen men också för att få ett koncerntänk som är kostnadseffektivt för samtliga verksamheter i 
kommunen. Även en fördjupad genomgång av alla hyreskontrakt genomförs avseende kostnader 
och ytor med mera. Den fördjupade genomgången kommer att kunna nyttjas som stöd i framtida 
arbete avseende effektivt lokalnyttjande. 

Indikatorerna för lokaleffektivitet omfattar grundskola, äldreomsorg och kontor. Yta per elev i 
grundskola är konstant under de senaste åren. Ytan per elev är beroende av både utvecklingen av 
antal elever och förändringar i totala ytor. Lokalytan totalt för förskolor och grundskolor har ökat 
till följd av nybyggnation. Samtidigt har ett aktivt arbete genomförts för att minska inhyrda lokaler 
för skolverksamheter. Yta per boende i äldreomsorg är inte helt jämförbar mellan åren. Vissa verk-
samheter har bytt lokal under året och vid byte uppstår vakanser som påverkar jämförelsen. Yta per 
boende under 2020 omfattar även tre kunder från annan kommun. Vid årets slut fanns flera tomma 
platser inom äldreomsorgen och därmed blir ytan per boende större 2020. Vad som ska ingå i nyck-
eltalet samt hur det ska kunna bli jämförbart mellan åren behöver utvecklas. Yta per anställd vid 
kontor är beroende av antalet anställda. Utfallet för 2019 var en större yta per anställd eftersom an-
talet anställda minskade. Under 2020 har antalet anställda totalt inom förvaltningskontoren ökat 
något och därmed blir ytan per anställd något mindre. 

Under 2020 har sedan mars månad stora delar av medarbetarna vid de centrala förvaltningskon-
toren arbetat på distans, huvudsakligen hemifrån. I en enkätundersökning som skickades ut till 
samtliga 336 medarbetare svarade 261 (77,5 procent) på ett antal frågor om hur man bedömer att 
detta fungerat fram till november. Nästan 70 procent anser att de kan utföra det mesta eller allt ar-
bete på detta sätt. 87 procent bedömer att de är lika eller mer effektiva i sitt arbete på distans. Även 
om svaren tolkas med en viss försiktighet, med tanke på att orsaken till arbetssättet är pågående 
pandemi och att medarbetarna därför är extra beredvilliga att anpassa sig, så talar utfallet tydligt för 
att ett mer flexibelt arbetssätt. Både vad gäller arbete hemifrån/på distans kontra kontinuerlig när-
varo i kontorslokaler är både möjligt och positivt även efter det att pandemirekommendationerna 
kan komma upphöra. 

Under hösten 2020 påbörjades en utredning om en framtida samlokalisering av centrala förvalt-
ningskontoren och Vallentuna gymnasium i gymnasiefastighetens byggnad. Utredningen ska pre-
senteras för kommunstyrelsen under våren 2021 som underlag för ett beslut om ett eventuellt ge-
nomförande. Utredningen omfattar förslag för såväl kommunförvaltningens omlokalisering som 
gymnasiets utformning och utveckling. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Lokaleffektivitet, yta per 
elev i grundskola 

15 kvm 15 kvm 15 kvm 

Lokaleffektivitet, yta per 
boende i äldreomsorg 

86 kvm 79 kvm 76 kvm 

Lokaleffektivitet, yta per 
anställd vid kontor 

26 kvm 27 kvm 25 kvm 
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Styrkort 

Analys - Kund/Invånare 

  
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Rikets 
snitt 

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

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

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

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) renhållning* - 57 - - 

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

75 67 42 73 

Nöjd Upphandlings Index (NUI) 64 - - 61 

Arbetslösheten hos utrikesfödda, Arbetsförmedlingens 
mätning 

11,2 % 11,0 % 8,9 % 21,1 % 

Arbetslösheten totalt, Arbetsförmedlingens mätning 4,6 % 3,6 % 3,0 % 8,8 % 

En samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för 
medborgare att delta i kommunens utveckling (Delak-
tighetsindex) 

89 % 89 % - - 

*SCB:s medborgarenkät genomförs på hösten vartannat år (ojämnt år) 
**Siffran är preliminär, definitiva siffror presenteras april 2021 

Kommentar 

Vallentuna kommun har vid årets slut 2020 lägst arbetslöshet i länet. Till följd av pandemin och 
konjunkturnedgången har arbetslösheten generellt ökat, i kommunen såväl som riket. Den öppna 
arbetslösheten i kommunen uppgår för december månad till 2,8 procent samtidigt som andelen i 
program med aktivitetsstöd är 1,8 procent. Motsvarande siffror för riket är 4,6 procent respektive 
4,2 procent. Arbetslösheten totalt för kommunen uppgår till 4,6 procent, vilket kan jämföras med 
totala arbetslösheten i riket, 8,8 procent. 

Arbetslösheten hos utrikesfödda är vanligen högre än arbetslösheten generellt. Även arbetslösheten 
hos utrikesfödda, 11,2 procent, är väsentligt lägre i Vallentuna kommun jämfört med nivån i riket, 
21,1 procent. 

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

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

Kommunens arbetscoachningsverksamhet har under året förmedlat anställningar med stöd från Ar-
betsförmedlingen till verksamheterna. Möjligheten att ta emot och introducera nya medarbetare har 
dock till viss del begränsats utifrån effekterna av covid-19. Folkhälsomyndighetens rekommendat-
ioner om distansarbete i de verksamheter där det är möjligt, periodvis hög sjukfrånvaro inom barn- 
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och ungdomsförvaltningen samt besöksförbud inom socialförvaltningens verksamhet har bidragit 
till att många verksamheter haft begränsade möjligheter att medverka. 

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

Delaktighetsindexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta 
i kommunens utveckling. Poängen baseras på ett antal frågor om möjligheterna till medborgardel-
aktighet i kommunen. Syftet med måttet är att kunna visa en samlad bild av kommunens satsning 
på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna. Från 2019 till 2020 för-
ändrades index från 26 till 19 frågor med tydligare och skärpta riktlinjer. Kommunens genomförda 
åtgärder innebär att index är detsamma som föregående år. 

 

Analys - Verksamhet 

   
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

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

 77,5 90,5 94,6 

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

 94,1 96,8 104,3 

Andel akut underhåll av totala kostnader för kommu-
nens fastigheter 

 3,3 % 3,4 % 4,2 % 

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

Antal kommuninvånare*  34 113 34 085 33 436 

Antal nystartade företag  279 267 293 

Antal företag totalt  3 970 3 908 3 929 

Antal färdigställda bostäder inom Sverigeförhand-
lingen 

 164 199 89 

Antal byggda bostäder (byggstarter)  243 284 46 

Antal antagna detaljplaner  10 2 4 

Antal detaljplaner som vunnit laga kraft  8   

Antal planremisser  14 4 9 

*Dessa siffror är preliminära och kan komma att ändras 

Kommentar 

Energirapporten för 2020 visar att energiförbrukningen fortsätter att minska. Genomsnittlig verklig 
förbrukning år 2020 uppgick till 77,5 kWh per kvadratmeter jämfört med föregående år som upp-
gick till 90,5 kWh per kvadratmeter. Även den korrigerade förbrukningen har minskat i jämförelse 
med 2019. Minskningen visar att de energiåtgärder som har vidtagits i kommunens anläggningar 
har fått effekt på energiförbrukningen. Andra orsaker till resultatet är bland annat nya moderna och 
mer energisnåla byggnader som till exempel Hagaskolan, samt att 2020 har varit ett mycket varmt 
år. 

Det akuta underhållet på kommunens fastigheter uppgick till 3,3 procent av fastighetsavdelningens 
totala kostnader vilket är en lägre andel än tidigare år. Arbetet med det planerade underhållet och 
investeringsåtgärder ska resultera i färre kostsamma akuta åtgärder. Det akuta underhållet som är 
utfört under året är främst installationsåtgärder och åtgärder i utomhusmiljöer. Exempel på install-
ationer är ventilation, fast installerad belysning, cirkulationspumpar och VVS. Arbete pågår med att 
arbeta proaktiv genom att säkerställa skötselavtal och att planera in underhållsåtgärder för att und-
vika akuta åtgärder. 
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Det totala antalet invånare har endast ökat marginellt under 2020, med cirka 25-30 personer. Den 
definitiva uppgiften lämnas av SCB (statistiska centralbyrån) i februari 2021. Det var den grundläg-
gande prognosen för 2020, som togs fram 2019, som beräknade att befolkningen skulle vara cirka 
34 400 vid 2020 års slut. Det är troligt att pandemin har haft en påverkan på utfallet, med ökad 
tröghet i befolkningsrörelsen. I juli beräknades en ny prognos med ett invånarantal om 34 090, men 
utfallet blev lägre än så. Det har färdigställts 196 bostäder vilket är enligt plan och prognos och där-
för är inte den faktorn orsaken. Inför 2021 pågår bostadsbyggandet i fortsatt planerad takt med 243 
byggstarter mot prognostiserade 207. När SCB lämnar den slutliga statistiken för 2020 kan en för-
djupad bild ges av vilka parametrar (inflyttade, utflyttade, födda, döda) som mest påverkat den 
mycket ringa befolkningstillväxten i kommunen 2020. 

Vallentuna kommuns åtagande för färdigställda bostäder inom ramen för Sverigeförhandlingen 
uppgår till 5 650 bostäder under år 2017-2035. Fram till och med år 2020 har 659 bostäder färdig-
ställs varav 164 under 2020. 

Tio detaljplaner har antagits under året: Lindholmen-Strömgården cirka 18 bostäder, Kragstalund-
Östra cirka 60 bostäder, Ormsta-Stensta cirka 320 bostäder, Kristineberg etapp 1 cirka 800 bostä-
der samt Åbyholm ytterligare cirka 800 bostäder. Detaljplanerna för Åbyholm och Kragstalund-
Östra är överklagade till Mark- och miljödomstolen. Utöver dessa detaljplaner har kommunfullmäk-
tige antagit fem vägföreningar som ändrar huvudmannaskap till kommunalt. 

Totalt har åtta detaljplaner vunnit laga kraft 2020 varav fem av dessa är vägföreningar. Laga kraft 
innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller myndighet inte längre kan överklagas. 

Vad gäller detaljplaner har samråd och granskning skett för Gamla-Polishuset, granskning för Åby-
holm och Ormsta-Stensta samt samråd och granskning för fem vägföreningar som ändrar huvud-
mannaskap till kommunalt. 

Den nybildade teknik- och fastighetsförvaltningen har arbetat fokuserat för en effektiv organisation, 
för minskade kostnader i ett koncernperspektiv och för strategiskt hållbara fastigheter och anlägg-
ningar. Förväntan är en högre kundnöjdhet samt att hitta fler synergier mellan förvaltningarna för 
en mer kostnadseffektiv organisation. 
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Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

(Mnkr) 
Sparande 
i eget ka-

pital 

Budget 
2020 

Avvikelse 
2020 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

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

Räddningstjänst - -20,1 0,1 0,0 0,1 

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

Kommunstyrelsen- SBF och TFF exkl resul-
tatenheter 

3,9 -63,8 2,6 1,1 4,3 

Resultatenhet inom fastighetsavdel-
ningen, TFF 

-0,7 7,0 0,9 0,2 0,5 

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

Totalt kommunstyrelsen 7,1 -187,8 16,2 13,0 17,1 

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

Kommentar 

Det samlade resultatet för kommunstyrelsens verksamheter inklusive resultatenheten inom fastig-
hetsavdelningen är ett överskott på 16,2 miljoner kronor. En bidragande orsak till det positiva resul-
tatet är att sparåtgärder och ekonomisk återhållsamhet har vidtagits inom kommunledningskon-
toret, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik-och fastighetsförvaltningen. 

Resultatet för kommunledningskontoret verksamheter, inklusive kommunstyrelsens budget för 
oförutsedda utgifter (KSOF), visar ett överskott på 12,7 miljoner kronor. 

Resultatet för samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen exklusive re-
sultatenheter är att verksamheterna genererar ett överskott om 2,6 miljoner kronor. 

Resultatenheten inom fastighetsavdelningen ger ett överskott på 0,9 miljoner kronor. 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2020 

Bokslut 
2020 

% 
Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 

Kommunledningskontorets verksam-
heter exkl. KSOF 

     

TOTALT        

K -155,5 -145,2 93 % 10,3 -155,1 -151,4 98 % 

I 29,5 26,9 91 % -2,6 27,7 30,7 111 % 

N -126,0 -118,3 94 % 7,7 -127,4 -120,7 95 % 

Politisk verksamhet    

K -15,5 -14,4 92 % 1,2 -16,2 -16,0 99 % 

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,6 0,7 115 % 

N -15,5 -14,4 92 % 1,2 15,6 -15,3 -98 % 
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Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2020 

Bokslut 
2020 

% 
Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 

Kommungemensam verksamhet  

K -18,5 -14,4 78 % 4,1 -16,6 -15,1 91 % 

I 0,0 0,2  0,2 0,2 0,2 101 % 

N -18,5 -14,2 77 % 4,3 -16,4 -14,9 91 % 

Kansli  

K -6,3 -6,0 96 % 0,3 -7,0 -6,4 92 % 

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

N -6,3 -6,0 95 % 0,3 -7,0 -6,4 92 % 

Stab  

K -7,5 -5,9 78 % 1,6 -9,1 -7,9 87 % 

I 1,4 1,4 97 % 0,0 1,8 1,7 90 % 

N -6,0 -4,5 74 % 1,6 -7,3 -6,2 86 % 

Kontaktcenter  

K -6,4 -5,6 87 % 0,8 -6,6 -6,6 101 % 

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

N -6,4 -5,5 86 % 0,9 -6,6 -6,6 101 % 

Ekonomiavdelningen      

K -17,8 -17,4 98 % 0,4 -18,8 -18,3 97 % 

I 0,4 0,4 87 % -0,1 0,4 0,2 39 % 

N -17,4 -17,0 98 % 0,4 -18,4 -18,1 99 % 

HR-avdelningen      

K -14,9 -14,4 97 % 0,5 -14,6 -13,8 94 % 

I 0,7 1,6 220 % 0,9 0,7 0,6 89 % 

N -14,2 -12,8 90 % 1,4 -13,9 -13,2 95 % 

Kommunikation och marknad      

K -12,2 -11,1 91 % 1,1 -13,5 -12,7 95 % 

I 0,0 0,1 504 % 0,1 0,3 0,5 166 % 

N -12,2 -11,0 90 % 1,2 -13,2 -12,3 93 % 

Egen försörjning       

K -24,0 -24,4 101 % -0,4 -20,6 -23,6 115 % 

I 24,0 20,4 85 % -3,6 20,6 24,1 117 % 

N 0,0 -4,0  -4,0 0,0 0,5  

IT-avdelningen       

K -12,2 -11,7 96 % 0,5 -12,4 -11,1 90 % 

I 2,9 2,8 98 % -0,1 3,0 2,7 89 % 

N -9,4 -9,0 95 % 0,4 -9,3 -8,4 90 % 
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Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2020 

Bokslut 
2020 

% 
Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 

Räddningstjänst 

K -20,1 -20,0 99 % 0,1 -19,8 -19,8 100 % 

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

N -20,1 -20,0 99 % 0,1 -19,8 -19,8 100 % 

        

        

Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 
Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2018 

Bokslut 
2018 

% 

Kommunstyrelsens oförutsedda utgif-
ter 

     

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

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

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

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

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

Kommentar 

Årets resultat för kommunledningskontorets verksamheter exklusive kommunstyrelsens budget för 
oförutsedda utgifter (KSOF) är ett överskott på 7,7 miljoner kronor. Inklusive KSOF uppgår över-
skottet till 12,7 miljoner kronor. Kommunledningskontoret hade redan inför 2020 genomfört om-
fattande effektiviseringar och detta fortsatte under 2020. 

Det positiva resultatet för 2020 innehåller ett underskott inom verksamheten egen försörjning som 
täckts genom återhållsamhet och åtgärder som genomförts under året, bland annat genom anställ-
ningsstopp. Under året lyckades verksamheterna också skapa överskott genom uteblivna utbild-
ningar och konferenser. Vissa planerade aktiviteter har också ställts in eller flyttats fram i tid till 
följd av pandemin, vilket medför att arbetsinsatser och utbildningar senareläggs. Därtill finns några 
kostnader som ökat under året, bland annat kostnader för programvaror och licenser. Det finns 
även kostnader som har täckts med statsbidrag, såsom ersättning för sjuklönekostnader. 

Avdelningarna inom kommunledningskontoret genomförde omfattande arbetsinsatser under året 
för att hantera pandemin inom kommunens verksamheter såsom upphandling och inköp av skydds-
utrustning, informationsinsatser, säkerhetsarbete, rekrytering och utbildning. 

Politisk verksamhet 

Politiska verksamheten redovisar totalt ett överskott på 1,2 miljoner kronor fördelat på överförmyn-
darverksamheten, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, revision och övrig politisk verksamhet. 
Överskottet inom överförmyndarverksamheten är 0,3 miljoner kronor och förklaras av ett lägre in-
flöde av ärenden som rör ensamkommande barn samt återbetalning från 2019. Kommunfullmäktige 
gör ett överskott på 0,2 miljoner kronor på grund av främst lägre och arvodeskostnader. Kommun-
styrelsen gör ett överskott om 0,1 miljon kronor vilket dels beror på lägre kostnader för sammanträ-
desarvoden samt lägre övriga kostnader såsom resor, kurser och övernattningar. Revisionen gör ett 
överskott på 0,1 miljon kronor vilket kan hänföras till lägre PO-kostnader än budgeterat. Ett över-
skott på 0,4 miljoner kronor redovisas inom övrig politisk verksamhet då kommunen inte kommer 
att belastas med några kostnader för Arlandasamarbetet under året samt att bidraget som betalats 
ut för gemensamhetslokaler var lägre än budgeterat. 
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Kommungemensam verksamhet  

Inom kommungemensam verksamhet ingår kommundirektör och internservice. Effektiviseringarna 
inom kommunledningskontoret inför 2020 har samlats inom kommungemensam verksamhet. Utö-
ver redan gjorda effektiviseringar har en stor återhållsamhet tillämpats. Därtill finns vissa budgete-
rade kostnader för kurser och konferenser som uteblev till följd av pandemin. Internservice bidrar 
med ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Sammantaget ger detta ett överskott med 4,3 miljoner 
kronor inom kommungemensam verksamhet. 

Internservice har under 2020 fokuserat på att skapa förutsättningarna för effektivare och smartare 
möten inom kommunens verksamheter. Enheten verkar också för att återbruka kommunens möbler 
och inventarier. 

Kansli  

Kansliet redovisar överskott med 0,3 miljoner kronor. Främsta orsaken är att delar av personal-
gruppen har haft en lägre tjänstgöringsgrad än budgeterat. Ett stort fokus under året har varit att få 
teknik och arbetssätt gällande sammanträden på distans att fungera tillfredsställande. 

Stab  

Utifrån omprioriteringar på grund av pandemin har vissa planerade aktiviteter ändrats eller ställts 
in. Detta medför i hög utsträckning lägre kostnader. Exempelvis har grannsamverkansbilen under 
delar av året inte kunnat köras, utifrån rekommendationerna från folkhälsomyndigheten till perso-
ner över 70 år eller riskgrupper. Vissa utbildningar och arrangemang har ställts in utifrån de all-
männa rekommendationerna. 

Stockholmsenkäten, som genomförs vartannat år, genomfördes i år digitalt, vilket medförde lägre 
kostnader. Medlen för trygghetsinsatser har inte fullt ut förbrukats eftersom kommunens ansökan 
om förlängt ordningsvaktsförordnande avslagits. Väktarronderingen som ersatt ordningsvakterna 
medförde lägre kostnader. 

Inom verksamheten totalförsvar och samhällsskydd, har pandemihanteringen till viss del priorite-
rats framför planerade åtgärder. Aktiviteterna kopplat till överenskommelsen om civilt försvar har 
delvis försenats, utifrån att efterlevnad av Folkhälsomyndighetens direktiv prioriterats. Delar av 
statsbidragen för krisberedskap och civilt försvar sparas och överförs till 2021 för att kommunen 
inte ska bli återbetalningsskyldig. 

Kontaktcenter  

Kontaktcenter redovisar ett överskott om 0,9 miljoner kronor. Överskottet förklaras delvis av mins-
kade personalkostnader till följd av vakanshållning, hög sjukfrånvaro på grund av pandemin och in-
ställda kurser för anställda. Därtill beror överskottet på kompensation i form av statsbidrag för sjuk-
lönekostnader. 

Ekonomiavdelningen 

Ekonomiavdelningen bidrar med ett överskott genom återhållsamhet samt genom att ha vakans un-
der del av året. Under pandemin har omfattande arbetsinsatser genomförts främst vad gäller upp-
handling och inköp av skyddsutrustning. Även genomfört utredningar kring lokaler och statsbi-
dragshantering kopplat till pandemin. Kommunen har också infört rutiner kring snabbare betal-
ningar för att underlätta för leverantörer. 

Den ekonomiska uppföljningen på enhets- och avdelningsnivå i kommunen har stärkts genom att 
kommunen nu har ett enhetligt system för budget och uppföljning. Kommunen har också infört ett 
beställningssystem för att skapa effektivare hantering av inköp och minska kostnaderna genom 
större avtalstrohet. 

HR-avdelningen  

HR-avdelningens resultat 2020 är ett överskott på 1,4 miljoner kronor. Överskottet består av både 
högre intäkter och lägre kostnader. De högre intäkterna består av statsbidrag från socialstyrelsen 
som kompensation för ökade kostnader på grund av pandemin samt bidrag från arbetsförmedlingen 
för feriearbetarna under sommaren. De lägre kostnaderna förklaras av vakanser under del av året 
samt att ledarutvecklingsprogrammen haft lägre kostnader för konferens och logi då utbildningarna 
har genomförts digitalt. 
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Kommunikation och marknad 

Kommunikations- och marknadsavdelningen gör ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Det beror i 
allt väsentligt på minskade verksamhetskostnader på grund av pandemin. Det beror också på att 
vissa utvecklingsarbeten inte genomförts eftersom arbetet fokuserats på kommunikation om pande-
min. Andra kostnader har av samma skäl ökat men de har ersatts av statsbidrag. 

Egen försörjning  

Verksamheten egen försörjning redovisar underskott om 4,0 miljoner kronor. Utifrån smittsprid-
ningen beslutade Migrationsverket att pausa anvisningarna av kvotflyktingar, vilka vanligen utgör 
den största delen av kommunens mottagande. Pausen i anvisningar påbörjades under mars månad 
och pågick för Vallentunas del fram till september månad, innan anvisningarna åter kom igång un-
der oktober månad. Omfattningen av pausen framgick inte under våren; Migrationsverket flaggade 
parallellt för ett mer intensivt mottagande när det kunde återupptas. Vid mottagandet får kommu-
nen schablonersättningar per mottagen anvisning samt tomhyresersättning i den mån kommunen 
är berättigad till sådan. Utifrån att mottagandet blev väsentligt lägre än vad som aviserats inför 
2020, blev följaktligen även ersättningen till kommunen lägre än vad som tidigare bedömts. 

De fasta kostnaderna, i form av hyror för bostäder och paviljonger, har kvarstått. Lägre intäkter i 
kombination med kvarstående utgifter resulterade i att underskott prognostiserades redan under 
våren. Möjligheterna att minska fasta kostnader genom att exempelvis tidigarelägga avvecklingen av 
paviljongerna undersöktes tidigt under våren, dock gav det ingen framgång. Kommunledningskon-
toret vidtog istället åtgärder inom kommunledningskontorets övriga verksamheter innan somma-
ren, i syfte att parera underskottet inom enheten för egen försörjning. 

IT-avdelningen  

Verksamheten redovisar ett positivt resultat med 0,4 miljoner kronor. Orsaken är begränsade resur-
ser på grund av pandemin, vilket har fått till följd av att tidigare planerade aktiviteter har senare-
lagts. 

Räddningstjänst 

Kommunens del i räddningstjänst har ett överskott om 0,1 miljon kronor. Det beror på att debite-
ring delvis sker utifrån antal kommuninvånare 

Statsbidrag pandemi 

Staten har i en förordning (2020:193) om statsbidrag beslutat att stödja kommuners verksamheter 
för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19. Statsbidraget omfattar hälso- och sjukvårdsverk-
samheten och socialtjänstverksamhetens omsorg när det gäller omsorg om äldre personer och per-
soner med funktionsnedsättning. Ersättning beslutas av Socialstyrelsen och gäller inte alla typer av 
kostnader. Ersättningen gäller ej intäktsbortfall. Det har varit möjligt att skicka in ansökan vid två 
tillfällen under 2020. 

Ersättningen avser främst verksamheter inom socialnämnden. För de insatser som kommunled-
ningskontoret genomfört har Socialstyrelsen tagit beslut om att bevilja en ersättning om 2,1 miljo-
ner kronor, varav 1,9 miljoner kronor har utbetalats. Dock har kommunledningskontoret endast re-
sultatfört 0,2 miljoner kronor under 2020 till följd av risk för återbetalningskrav 2021. Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) anger att bedömning bör göras med beaktande av rimlig försiktighet 
och upplysning lämnas om grunder för gjorda uppskattningar och bedömningar. 

Riksdagen har också beslutat om tillfälliga regler som innebär att kommunen har fått ersättning 
från Försäkringskassan för hela sjuklönekostnaden under perioden april-juli. Från och med augusti 
tillämpas en beräkningsmodell för ersättningen som baseras på hur stora sjuklönekostnader kom-
munen haft. 
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Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Mnkr 
Budget 

2020 
Bokslut 

2020 
% 

Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 

Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Teknik- och 
fastighetsförvaltningens verksamheter exklusive 
resultatenhet fastighet 

    

Totalt     

K -97,8 -95,1 97 % 2,7 -93,1 -93,5 100 % 

I 34,0 33,9 100 % -0,1 35,3 36,8 105 % 

N -63,8 -61,1 96 % 2,6 -57,8 -56,7 98 % 

Fysisk planering      

K -4,5 -5,2 115 % -0,7 -4,2 -4,0 95 % 

I 0,3 0,2 70 % -0,1 0,3 0,1 22 % 

N -4,2 -5,0 118 % -0,8 -3,9 -3,9 101 % 

Markreserven    

K -2,0 -1,9 93 % 0,1 -5,5 -5,0 92 % 

I 0,3 0,3 102 % 0,0 3,7 3,8 103 % 

N -1,8 -1,6 92 % 0,1 -1,8 -1,2 69 % 

Parkeringsverksamheten    

K -1,3 -1,3 103 % 0,0 -1,4 -1,5 107 % 

I 1,0 1,0 96 % 0,0 1,1 1,1 107 % 

N -0,3 -0,4 126 % -0,1 -0,4 -0,4 106 % 

Väghållning    

K -35,5 -36,3 102 % -0,8 -32,6 -35,7 110 % 

I 3,2 3,7 117 % 0,5 3,0 3,5 117 % 

N -32,3 -32,6 101 % -0,3 -29,5 -32,2 109 % 

Parkverksamheten    

K -12,7 -12,2 96 % 0,5 -12,1 -12,0 99 % 

I 0,1 0,1 167 % 0,0 0,2 0,0 0 % 

N -12,7 -12,2 96 % 0,5 -11,9 -12,0 101 % 

Natur- och vattenvård    

K -3,5 -2,7 78 % 0,8 -3,6 -2,5 70 % 

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

N -3,5 -2,7 77 % 0,8 -3,2 -2,0 64 % 

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

K -16,5 -14,2 86 % 2,3 -13,9 -14,2 102 % 

I 7,9 7,2 91 % -0,7 7,2 6,9 96 % 

N -8,6 -7,0 81 % 1,6 -6,7 -7,3 109 % 

Arrenden och skogsavverkning     

K -0,7 -0,5 78 % 0,2 -0,6 -0,2 38 % 
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Mnkr 
Budget 

2020 
Bokslut 

2020 
% 

Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 

I 2,4 2,5 105 % 0,1 1,8 2,0 114 % 

N 1,7 2,0 116 % 0,3 1,2 1,8 155 % 

Bostäder (brf)    

K -18,8 -18,2 97 % 0,6 -17,0 -16,8 99 % 

I 18,9 18,8 100 % -0,1 17,7 18,8 106 % 

N 0,1 0,6 606 % 0,5 0,7 2,0 293 % 

Flyktingmottagande    

K -1,3 -1,2 96 % 0,1 -1,5 -1,9 123 % 

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

N -1,3 -1,2 96 % 0,1 -1,5 -1,9 123 % 

Exploatering övrigt    

K -1,0 -1,2 118 % -0,2 -0,6 0,5 -74 % 

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

N -1,0 -1,1 114 % 0,1 -0,6 0,5 -74 % 

 

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

Kommentar 

Resultatet för samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen exklusive re-
sultatenheter är att verksamheterna ger ett överskott om 2,6 miljoner kronor. Förvaltningarnas 
verksamheter har varit påverkade av pandemin i olika omfattning med både intäktsbortfall samt 
vissa kostnadsökningar. Många kostnader har också varit betydligt lägre under 2020 jämfört med 
ett normalår på grund av pandemin vilket bidrar till överskottet. Förvaltningarna har under året 
kunnat ställa om delar av verksamheten till mer digitalt arbetssätt och fortsatt kunna bedriva verk-
samheterna utan större avbrott, med en god kvalitet och kostnadsmedvetenhet i samtliga led. 

Fysisk planering 

Underskottet om 0,8 miljoner kronor beror främst på minskade intäkter vid tidsdebitering i projekt. 
Planavdelningen har cirka hundra detaljplaner igång samt lika många utredningar. Under året har 
ett flertal stora projekt behövt ses över, dessa är komplexa och tidskrävande och genererar inga in-
täkter. En genomgång har också gjorts av ett stort antal gamla planuppdrag vilka har varit vilande 
länge. Fem detaljplaner som syftade till att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän plats har 
antagits under året. Detaljplanerna var inte debiteringsbara projekt. Det är viktigt att ha en bra ba-
lans mellan detaljplaner och projektportföljer. På grund av den långa samhällsplaneringsprocessen 
och det faktum att många projekt är både stora och komplexa kan det vara svårt att estimera risker 
och tidsfördröjningar. 

Vägverksamhet 

Vägverksamheten har påverkats av minskade intäkter vid tidsdebitering av projekt. Många av infra-
strukturprojekten har under året blivit uppskjutna och/eller pausade. Pandemin har exempelvis på-
verkat projekt som är avhängiga av Roslagsbanans avstängning för att kunna genomföras. Då av-
stängning inte genomfördes som planerat fick detta följdeffekter på infrastrukturprojekten. I likhet 
med planavdelningen har även projektledarna inom infrastruktur ställt om till att under året arbeta 
i projekt som inte är debiterbara. Den minskade tidsdebiteringen i projekt har delvis parerats med 
stor kostnadsmedvetenhet och därmed minskade kostnader. Det totala underskottet uppgår till 0,3 
miljoner kronor. 
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Parkverksamhet 

Verksamheten ger ett överskott om 0,5 miljoner kronor vilket bland annat beror på minskade kost-
nader då en leverantör varit belagd med vite. Övertagandet av tillkommande samfällighetsytor som 
planerats till början av året genomfördes först under december månad. Denna fördröjning ledde till 
ytterligare kostnadsminskningar mot budget. 

Natur och vattenvård 

Överskottet om 0,8 miljoner kronor beror till stor del på minskade kostnader inom projekt Vallen-
tunasjön då investeringsmedel använts till inköp och långsiktig planering. Under rådande omstän-
digheter i och med pandemin har det även varit svårt att till fullo nyttja den naturvårdsbudget som 
bägge förvaltningarna delar på gemensamt. Planering och genomförande av åtgärder har skjutits 
fram. 

Gemensam administration 

Från och med första april har samhällsbyggnadsförvaltningen delats till två förvaltningar; samhälls-
byggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen. Från och med första november har 
den gemensamma staben delats till två staber med en under respektive förvaltning. Budgeten har 
inte delats mellan förvaltningarna under året utan redovisas gemensamt. En delning kommer att 
göras i budget 2021. Verksamheten gemensam administration visar ett överskott på 1,6 miljoner 
kronor, vilket är direkt hänförligt till pandemin. Förvaltningarna har noga följt kommunens och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Majoriteten av medarbetarna har arbetat på distans 
sedan början av mars. Det digitaliseringsarbete som inleddes för några år sedan är en viktig faktor 
till att distansarbetet har fungerat bra, utan avbrott i den löpande verksamheten i någon större ut-
sträckning. Program, digitala verktyg och arbetssätt har redan på bred front implementerats. Kost-
naderna för administration har minskat mot ett normalår, det är till exempel kostnader för material, 
utbildningar, konferenser men även företagshälsovårdsrelaterade kostnader. 

Arrende och skogsavverkning 

Arrende och skogsavverkning ger tillsammans ett överskott om 0,3 miljoner kronor. Intäkter avse-
ende arrende och markhyror har ökat då nya objekt tillkommit. Skogsavverkningen har inbringat 
mer intäkter än förväntat. Just skogsavverkning är svårt att både budgetera samt prognosticera då 
resultatet tenderar att variera kraftigt från år till år. En rad faktorer påverkar inkomsterna mellan 
åren, bland annat har områden olika stora arealer med olika behov av gallring, insatser mot sjuk-
domsangrepp och klimatpåverkan (stormar) samt varierat pris beroende på trädslag. 

Bostäder (brf) 

Verksamheten ger ett positivt resultat om 0,5 miljoner kronor. Överskottet beror främst på att det 
planerade underhållet inte har kunnat utföras enligt planerat. Underhållsbehovet är fortsatt stort i 
kommunens bostadsrättslägenheter (211 stycken). Dock har arbetet med åtgärder inte kunnat ge-
nomföras i den utsträckning som planerats. Hyresgästerna har inte velat att arbete utförs i deras bo-
städer under rådande pandemi. Åtgärderna skjuts fram för att utföras så snart det är möjligt. 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Mnkr 
Budget 

2020 
Bokslut 

2020 
% 

Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2019 

Bokfört 
2019 

% 

Resultatenhet inom fastighet      

Totalt        

K -254,6 -253,0 101 % 1,6 -236,8 -239,3 101 % 

I 261,6 260,9 101 % -0,7 247,1 249,7 101 % 

N 7,0 7,9 113 % 0,9 10,3 10,5 102 % 

Administrativa kostnader, löner m.m      

K -16,7 -16,9 101 % -0,2 -14,7 -14,0 95 % 

I 0,7 1,0 147 % 0,3 0,7 1,1 162 % 
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Mnkr 
Budget 

2020 
Bokslut 

2020 
% 

Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2019 

Bokfört 
2019 

% 

N -16,0 -15,9 99 % 0,2 -14,1 -12,8 91 % 

Fastex        

K -3,5 -5,6 161 % -2,1    

I 3,5 4,7 136 % 1,3    

N 0,0 -0,9  -0,9    

Fastighetsservice    

K -8,0 -7,4 92 % 0,6 -8,0 -7,5 94 % 

I 3,8 2,5 65 % -1,3 3,1 4,3 120 % 

N -4,2 -4,9 117 % -0,7 -4,9 -3,3 73 % 

Egna- och hyrda fastigheter    

K -200,7 -200,8 100 % -0,1 -192,1 193,8 101 % 

I 227,1 227,1 100 % 0,0 220,4 217,9 99 % 

N 26,4 26,3 100 % -0,1 28,3 24,1 85 % 

Ägda bostadsfastigheter     

K -2,3 -2,0 89 % 0,3 -2,3 -2,0 86 % 

I 3,1 3,0 95 % -0,1 2,8 3,0 107 % 

N 0,9 1,0 113 % 0,1 0,5 1,0 208 % 

Städservice inklusive konferensservice    

K -23,4 -20,3 87 % 3,1 -19,7 -22,1 119 % 

I 23,4 22,6 97 % -0,8 19,7 23,5 126 % 

N 0,0 2,3  2,3 0,0 1,4  

 

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

Kommentar 

Årets resultat för resultatverksamheten inom fastighet är ett överskott på 0,9 miljoner kronor. Re-
sultatverksamheten har i budget för år 2020 ett inarbetat resultatkrav på 7,0 miljoner kronor. Re-
sultatkravet är delvis hänförligt till införandet av komponentavskrivning år 2017 samt ett bespa-
ringskrav inom verksamheten. 

Från och med första april har samhällsbyggnadsförvaltningen delats till två förvaltningar; samhälls-
byggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen. Fastighetsverksamheten tillhör den 
nya teknik- och fastighetsförvaltningen. En del i omorganisationen var en effektivisering i chefsledet 
inom fastighet och helhetseffekten av detta kommer först ses under år 2021. 

Fastex 

Verksamheten finansieras delvis via extratjänster från Arbetsförmedlingen och genom att utföra en-
klare fastighetsrelaterade uppdrag på beställning av andra verksamheter. Extratjänsterna fyller en 
viktig funktion. Många av de anställda har av Arbetsförmedlingen bedömts som att de står långt 
från arbetsmarknaden. De anställda får kunskaper och erfarenheter som skapar förutsättningar för 
att få en egen etablering i arbetslivet. Verksamheten ger ett underskott på 0,9 miljoner kronor på 
grund av färre inkomna uppdrag till följd av att verksamheterna i kommunen har haft restriktioner 
gällande pandemin. Icke akuta åtgärder i lokaler har inte genomförts eller minimerats för att 
minska risken för smittspridning. 



Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 42(57) 

Fastighetsservice 

Fastighetsservice ger ett negativt resultat på 0,7 miljoner kronor på grund av lägre intäkter. Mins-
kade intäkter beror på färre uppdrag från andra verksamheten vilket är en effekt av pandemin. Alla 
arbeten förutom direkt akuta stoppades helt under våren i socialförvaltningens verksamhetslokaler 
och delvis i skollokaler för att minska risk för smittspridning. En annan orsak till minskade intäkter 
är en förändring av debiteringsrutin från april månad. Förändringen ger lägre intäkter för fastig-
hetsservice (utförare) med lika mycket minskade kostnader inom egna- och hyrda fastigheter (upp-
dragsgivare). 

Egna och hyrda fastigheter 

Verksamheten har haft ökade kostnader under året för avetablering av Ormstaskolans och 
Hjälmstaskolans paviljonger. Kostnaderna för avetablering uppgick till cirka 3 miljoner kronor och 
var inte planerade i årets budget. Vissa planerade åtgärder och uppdrag till fastighetsservice har 
skjutits framåt i tiden för att minska risken för smittspridning vilket bidrar till minskade kostnader. 
Året har varit ett mycket varmt år vilket resulterat i lägre kilowattimmar och därmed lägre kostna-
der för uppvärmning. En annan positiv effekt av det varma året och den milda vintern är lägre kost-
nader för vinterhållning, såsom snöröjning och halkbekämpningar. Sammantaget täcker det kostna-
derna för avetablering av paviljongerna. 

Städservice inklusive konferensservice 

Städverksamheten har ett positivt resultat på 2,3 miljoner kronor. Överskottet beror främst på 
minskade personalkostnader samt ökade intäkter i form av statsbidrag för extra inköp av material 
på grund av pandemin och för sjukersättning. 

I slutet av februari fick enheten ställa om och utöka städningen inom många verksamheter för att 
minska risken för smittspridning. Särskilda utbildningsinsatser i hygienstädning genomfördes för 
alla lokalvårdare. Städningen av lokaler omprioriterades med fokus på rengöring av handtag, ström-
brytare och hygienutrymmen. Inköp av skyddsmaterial och desinfektionsmedel har ökat markant 
dock har verksamheten fått statsbidrag (0,7 miljoner kronor) för sjuklönekostnader och andra kost-
nadsökningar relaterat till pandemin. 

Under året planerade barn- och ungdomsförvaltningen att starta ett pilotprojekt med städning i ex-
tern regi. Pilotprojektet startade första oktober och avsåg cirka 50 procent av barn- och ungdoms-
förvaltningens städavtal. På grund av uppsagda avtal och minskade uppdrag uppstod en övertalig-
het inom städ. För att anpassa verksamheten till minskade uppdrag och intäkter på cirka 1,6 miljo-
ner kronor fick 12 lokalvårdare sägas upp. Förändringen innebär att lönekostnaderna minskat med 
2 miljoner kronor. 

Kommunens städverksamhet har startat pilotprojekt i egen regi på två skolor med syfte att förstärka 
effektiviteten. Det gäller både pris och kvalité. Städtiderna ändrades till eftermiddag och kväll. Det 
vill säga städning utförs när skolverksamheten inte pågår för att inte konkurrera om lokalytor dag-
tid. Resultatet av städpiloterna i egen regi är en kostnadsbesparing på cirka 0,4 miljoner kronor årli-
gen. 
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Driftredovisning 

Mnkr 
Budget 

2020 
Bokslut 

2020 
% 

Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 

Resultatenhet Avfallshantering     

K -29,4 -27,8 94,4 % 1,6 -28,9 -26,6 92 % 

I 29,4 29,5 100,4 % 0,1 28,9 26,8 93 % 

N 0,0 1,7  1,7 0,0 0,2  

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

Kommentar 

År 2020 har på en övergripande nivå präglats av ett intensivt arbete för att få fram en ny avfallsplan 
och ny upphandling för avfallshämtning och slamtömning. Verksamheten har bedrivits utan större 
avbrott och avvikelser trots ökade restriktioner under pandemin. 

Verksamhetens resultat ger ett överskott om 1,7 miljoner kronor. Verksamheten har haft lägre kost-
nader för behandling av avfallet då mängden avfall som skickas till förbränning och belastas med 
extra förbränningsskatt minskade. Kostnaden för förbränningsskatten blev därmed lägre än budge-
terat. Insamlade mängder matavfall fortsätter att öka. När fler abonnenter väljer att sortera matav-
fall i separata kärl resulterar det i att verksamheten får högre insamlingskostnader men lägre be-
handlingskostnader då matavfall inte beskattas extra. Abonnenter som väljer att sortera ut matavfall 
premieras och får en lägre kostnad på ordinarie abonnemang. 

Verksamheten har haft ökade kostnader för framförallt inköp av nya avfallskärl och byte av trasiga 
avfallskärl. Kostnader för matavfall blev också något dyrare då fler verksamheter valde att ansluta 
till matavfallsinsamlingen. Mängden grovavfall minskade medan mängden insamlat trädgårdsavfall 
ökade med 40 procent. Antal besökare på mobila återvinningscentraler fördubblades vilket avlas-
tade Hagby återvinningscentralen en del. Under 2020 deltog 2 755 deltagare i nedskräpningskam-
panj i samarbete med Håll Sverige Rent. Kommunen hamnade på plats 14 av 290 kommuner i Håll 
Sverige Rents rankning vilket är en väsentlig förbättring från plats 55 år 2019. 

Avfallsverksamheten ser en kostnadsökning framöver på grund av högre behandlingspriser för för-
bränning av avfall samt nya tjänster (vägning av avfallet, tömningsregistrering, mobil insamling av 
farligt avfall) som införs under 2021. En ökad exploatering i kommunen påverkar avfallsverksam-
heten, som har ansvar för att säkerställa att infrastruktur och systemlösningar för avfall är hållbara. 
--Ny upphandling av avfallshämtning och slamtömning har genomförts under hösten 2020 och nya 
avtal börjar gälla oktober 2021. Arbete med nya avfallsföreskrifter 2021 har också påbörjats under 
hösten och beräknas vara klara under våren 2021. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt Budget 2020 Bokslut 2020 % 
Avvikelse mot 

budget 

Totalt (mnkr) 72,2 36,8 51 % 35,4 

Beläggning vägar 4,8 4,7 98 % 0,1 

Cykelvägnät 3,8 -0,2 -8 % 4,0 

Energisparåtgärder verksam-
hetsfastigheter 

3,0 0,1 3 % 2,9 

Årligt anslag KLK 3,0 0,4 13 % 2,6 

Årligt anslag SBF 1,0 0,4 40 % 0,6 

 IT-utrustning  3,0 2,0 67 % 1,0 

 Kommunstyrelsen oförutsett 
(KSOF)  

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

 Planerat underhåll verksam-
hetsfastigheter  

35,6 32,3 91 % 3,3 

 Trafikinvesteringar  6,0 1,4 23 % 4,6 

 Trafiksäkerhetsåtgärder  5,6 2,0 36 % 3,6 

 Upprustning vägar, gångbanor  4,4 2,9 66 % 1,5 

     

Kommentar 

Investeringsbudgeten för årliga anslag uppgår till totalt 72,2 miljoner kronor för kommunstyrelsen. 
Under året har investeringar genomförts motsvarande 51 procent. 

Beläggning vägar  

Avtal med ny beläggningsentreprenör (Peab) skrevs under den 2 juni 2020. En hel del vägupprust-
ningar genomfördes under hösten. Bland de större renoveringarna återfinns Västlundavägen, Tall-
hammarsvägen, Ekebyvägen samt delar av Karlbergsvägen. En mängd mindre renoveringar och åt-
gärder genomfördes löpande, vilket var välkommet då beläggning varit eftersatt och har en stor 
upparbetad skuld. Exempel på åtgärder är att Lindholmsvägen breddades i en trafikfarlig kurva och 
ett nytt vägräcke monterades. Totalt har 98 procent av budgeten nyttjats. 

Cykelvägnät  

Periodens överskott beror på statlig medfinansiering som erhållits för cykelparkeringen i Kragsta-
lund, vilken färdigställdes 2019. Det finns planer på att anlägga ytterligare en ny cykelparkering i 
Kragstalund och förslaget kommer att utredas närmare och byggas tidigast 2022 eftersom statlig 
medfinansiering söks året innan. Planering av inköp av cykelräknare/-barometer pågick under året. 
Ett antal ensidiga bommar på gång- och cykelvägar, som ska förhindra obehörig biltrafik, sattes 
upp. På några platser med dålig sikt och risk för kollision mellan gående och cyklister sattes dubbla 
bommar upp. 

Energisparåtgärder verksamhetsfastigheter  

För energisparåtgärder inom verksamhetsfastigheter finns årligen en budget på 3,0 miljoner kro-
nor. Tidigare har en stor del av budget nyttjats till mindre åtgärder för bland annat belysningsbyten. 
Inför 2020 har strategin ändrats till att fokusera på större åtgärder. Under året har projekteringsar-
beten genomförts, åtgärderna kommer att utföras år 2021. 
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Årligt anslag KLK  

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

Årligt anslag SBF 

Del av det årliga investeringsanslaget har nyttjats för inköp av ett muddringssystem som ska använ-
das i Vallentunasjön. 

IT-utrustning  

Utfallet för årets investeringar är 2,0 miljoner kronor och det innebär en positiv budgetavvikelse om 
1,0 miljon kronor. En bidragande orsak till budgetavvikelsen är att uppgraderingen av de trådlösa 
näten inom skolan senarelagts. Syftet med uppgraderingen var en ny lagstiftning, att erbjuda nat-
ionella prov digitalt 2021. På grund av pandemin har denna lagstiftning skjutits fram i tid. Ett ar-
bete som pågått under året är att byta ut föråldrade enheter i nätverksinfrastrukturen. Enheter som 
har bytts ut är äldre switchar och accesspunkter som inte längre klarar av de moderna säkerhetskra-
ven. På grund av pandemin har kommunen även tvingats att uppgradera hårdvaran för att möta 
kraven på videoströmmat material såsom teams och zoom. Under året har en flytt av kommunens 
server skett från det lokala datarummet till en datacenterleverantör med förbättrad redundans samt 
säkerhet. Ytterligare en fördel är att datacenterleverantören tar tillvara på överskottsenergin som 
servrarna genererar och detta återanvänds i fjärrvärmenätet i Vallentuna. 

Planerat underhåll verksamhetsfastigheter  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har kartlagt underhållsbehovet i kommunens fastigheter. Inve-
steringsplanen sträcker sig över en tioårsperiod och investeringsanslaget uppgår till cirka 300 miljo-
ner kronor. Under året har följande åtgärder genomförts. 

Skol- och förskolefastigheter 

 Förskolan Kusin Vitamin: Utemiljön har återställts med nya markmaterial, belysning och 
lekutrustning. 

 Förskolan Kragstalund: Underhåll omfattar utbyte av ventilationsaggregat och styrutrust-
ning samt åtgärder av värmesystem. Ny lekutrustning med markåtgärder är klara. 

 Zetterlunds- Kragstalunds- och Norrgårdens förskola: Avdelningar på förskolorna har reno-
verats med målning, undertak och belysning och några avdelningskök. 

 Östra Ormsta förskola har fått nya ytterdörrar och konvertering till miljövänlig köldmedia. 

 Granåsa förskola: Ny gungställning är monterad. 

 Förskolan Tripp Trapp Trull: Nytt ventilationsaggregat har installerats. 

 Karlavägens förskola (Vintergatan): Sanering av mark, ny lekställning, konstgräs på kulle 
och ett fotbollsmål har satts upp. 

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

 Kårstaskolan har fått ett nytt låssystem. 

 Karbyskolan har fått ett mottagningskök renoverat och ett nytt låssystem. 

 Bällstabergsskolan: Renovering är klar av kylar och konvertering till miljövänlig köldmedia 
samt återvinning av den värmen. Byte av fläktdelar har utförts. Utvändigt är dräneringsar-
bete, ny lekutrustning och utebelysning. 

 Karlslundsskolan Norra: Köksrenoveringsprojektet har utökats med upprustning av kylrum 
och konvertering till miljövänlig köldmedia. Installation av nytt brandlarm. Röda skolan har 
fått nya fönster. 

 Karlslundsskolan Södra annexet har fått ny belysning. 

 Rosendalsskolan Norra: Nytt stekbord är monterat. Ny lekutrustning är installerad. Toalett-
renoveringar och utbyte av belysning i några klassrum. Hinderbanan har fått en startplatå 
och slänten har åtgärdats. 

 Lovisedalsskolan: Installation av nytt brandlarm och klassrumsbelysning utbytt i den äldre 
delen av skolan. 

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

 Bostäder: Ensäter har fått nya fönster och ommålning av fasaden. Vid Kårsta stationshus 
har ommålning av fasad och fönster utförts och där har också en toalett och ett kök renove-
rats i en lägenhet. På Skolvägen har en toalett- och badrumsrenovering utförts. Libby 
(55+boende), pågår arbete med att åtgärda höga radonvärden. 

 Kulturfastigheter: Stora Ladängen renovering av tak, altan och fönster. 

Vård- och omsorgsfastigheter 

 Korallen: Markåtgärder gällande sättningar och plantering av nya växter. 

 Bällsta korttidshem: Ett kök har renoverats. 

 Väsbygården: Belysning är delvis bytt invändigt och på Apeln utvändigt. 

 Gama Väsbyvägen 4-8: Markåtgärder har utförts, en stenkista/magasin för dag- och dräne-
ringsvatten. 

Övriga fastigheter 

 Ungdomens hus och ungdomsmottagningen: Relining av avloppsledningar. 

 Kommunförrådet: Installation av nytt ventilationsaggregat. 

 Säkerhet: Överordnade system finns nu på 50 procent av kommunens brandlarmanlägg-
ningar, vilket medför bättre kvalitet och kontroll. 

 Utemiljö: Digitalisering av markkartor för säkrare skötsel och bättre upphandlingar. 

Trafikinvesteringar  

Spårviddshinder (hinder på en bussgata för att förhindra biltrafik) i kommunen rustades upp under 
sensommaren 2020. Bussvändslingan i Gustavslund har färdigställts med växtlighet. Även en del 
åtgärder för att förbättra framkomligheten i korsningar på Lindholmsvägen ska genomföras vilka 
planeras till 2021. Åtgärdsvalsstudien av Arningevägen har mynnat ut i en rapport med åtgärdsför-
slag. Ett av förslag är att ett nytt högersvängande körfält anläggs för att öka kapaciteten. Planerat 
anläggande är till våren 2021 under tiden då ingen ersättningstrafik för Roslagsbanans utbyggnad 
pågår. Rondellerna vid Banvägen och Lindholmsvägen/Smidesvägen har förbättrats och är mer tra-
fiksäkra. 

Trafiksäkerhetsåtgärder  

Åtgärdsvalsstudien av Lindholmsvägen har resulterat i en rapport med åtgärdsförslag på trafiksä-
kerhetshöjande åtgärder. Projektering och planering av dessa pågår, anläggande planeras till 2021. 
Hastighetsändringar i bostadsområden pågår där alla bostadsområden ska begränsas till 30 km/h 
istället för nuvarande 40 km/h, sista etappen är under genomförande. Hastighetsdämpande åtgär-
der är planerade på flera platser i kommunen. En höj- och sänkbar pollare ska monteras i centrum 
utanför Kulturhuset för att förhindra biltrafik på torget. Upphandling och montering sker 2021. 
Hastighetsdämpande åtgärder på Bällstavägen har återställts efter att tillfälligt tagits bort på grund 
av byggtrafik i området. 

Upprustning vägar och gångbanor  
Upprustning av vägbelysningen pågick under året och ett seriebyte av lampor genomfördes. Serie-
bytena genomfördes enligt indelning av Vallentuna i fyra zoner där ett seriebyte per år ingår i avtals-
kostnaden. 
Flera gång- och cykelvägar identifierades i behov av upprustning. Den första åtgärden genomfördes 
i samband med att Västlundavägen renoverades. Övriga gång- och cykelvägar var bland annat be-
lägna i Ormsta, Kragsta och Bällsta. 
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Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

  2020 Totalt, projekt  

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos 
Klart 

år 

Totalt (mnkr) 94,7 23,3 623,8 78,4 623,8  

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

 Cykelbana runt Vallentuna-
sjön, förstudie  

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

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

 Digitaliserad samhällsbygg-
nadsprocess  

1,9 0,5 4,0 1,6 4,0 2020 

 Fettavskiljare kök  1,7 0,9 7,5 2,2 7,5  2023  

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

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

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

 GC-väg Lindholmen  2,5 0,0 3,7 1,3 3,7  2021  

 GC-väg Vallentuna-
Karby/Brottby  

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

 GC-väg Brottby  5,2 1,0 5,2 1,0 5,2 2021 

 Infartsparkering Bällstaberg  5,0 6,0 5,0 6,0 5,0  2021  

 Ishallar  7,4 3,8 27,3 23,6 27,3  2021  

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

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

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

 Lekplatser, upprustning en-
ligt leklplatsplan  

8,4 7,4 38,0 10,0 38,0  2026  

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

 Lindholmsv, cirkulationsplats 
Lingsbergsv  

8,5 0,4 0,0 0,9 9,0  2021  

 Mobil reservkraft  2,0 1,3 2,0 1,3 2,0  2020  

 Tillgänglighet avfallshämt-
ning  

1,0 0,1 1,5 0,5 1,0  2021  

Upprustning torgytor 4,1 -5,1 14,1 9,0 14,1  2022  

 Våtmarkspark  15,4 6,6 15,5 6,6 15,5  2023  

Kommentar 

Kommunstyrelsens investeringsbudget för fleråriga projekt uppgår till totalt 94,7 miljoner kronor 
för de delar som avser år 2020. Utfallet för året uppgår till 23,3 miljoner kronor. Budgeten för flerå-
riga projekt sätts som totala ramar per projekt och en bedömning görs med fördelning per år. 

Centrumutveckling  

Dialog pågår med fastighetsägarna i centrum i syfte om att få till en medfinansiering för att kunna 
genomföra fler åtgärder för centrumutveckling. Bland annat pågår förhandlingar om en gemensam 
investering i ett intelligent system för vägvisning till parkeringshusen. 
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Cykelled runt Vallentunasjön 

Kontakt har inletts med Täby som har ett pågående projekt att anlägga en strandpromenad, där en 
första etapp är klar. Under året utreddes förutsättningar för fortsättning inom Vallentuna kommun 
och en projektgrupp har bildads. I oktober presenterades ett förslag gällande gångstråk runt Vallen-
tunasjön för teknik- och fastighetsutskottet (TeFaU). 

Digitalisering KLK 

Med utgångspunkt från kommunens digitaliseringsstrategi har arbetet med digitalisering skett 
kommunövergripande och inom varje förvaltning. Arbetet har inte medfört några investeringskost-
nader, utan har genomförts inom driftbudgeten. 

Digital samhällsbyggnadsprocess SBF  

Projektet En digital samhällsbyggnadsprocess har en budget på 8,5 miljoner totalt för åren 2018-
2022, varav 4,0 miljoner kronor återfinns inom kommunstyrelsen och resten inom bygg- och miljö-
tillsynsnämnden. Projektet avslutas 2020 i och med övergången till nya redovisningsregler enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Målsättningen är att nå en helt digital sam-
hällsbyggnadsprocess. Under 2020 har bland annat fokus varit att optimera och effektivisera pro-
cesser. För att möta förväntningar från kommuninvånare har planprocessen optimerats och en 
översyn av projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt pågår för att skapa mer effektivitet i pro-
jekten. Inom teknik- och fastighetsförvaltningen har en handlingsplan tagits fram för att optimera 
felanmälanprocessen. Vidare har alla markytor digitaliserats för en bättre kravställan i upphand-
lingar och för att förenkla och effektivisera uppföljning av avtal. Utvecklingen av 3D-visualisering 
fortsätter inom flera projektområden främst för strategiskt viktiga projekt. 

Fettavskiljare kök 

Fettavskiljare har under året installerats på förskolan Kusin Vitamin och Kårstaskolan samt bytts ut 
på Norra Rosendalsskolan. 

Gång- och cykelväg Kragstalund 

Projektet asfaltering av cykelväg söder om Kragstalund avvaktar Roslagsbanans färdigställande. 

Gång- och cykelväg Bällstabergsvägen  

I juni 2018 fastställde kommunfullmäktige investeringsanslag om 10,0 miljoner kronor och fattade 
genomförandebeslut för en ny gång- och cykelväg längs Bällstabergsvägen samt en ny busshållplats 
på Bällstabergsvägen. Projekteringen av gång- och cykelvägen blev klar i april 2019 och upphand-
ling för entreprenaden påbörjades men avbröts då stora brister i projekteringen upptäcktes. Ef-
tersom entreprenaden inte kunde genomföras under 2019 blir det problem både gällande medfinan-
sieringen (statligt) och ersättningstrafiken under 2020-2021. Förutsättningar för medfinansiering 
var att gång- och cykelvägen skulle vara färdigställd innan årets slut. Då ersättningstrafiken trafike-
rar Bällstabergsvägen under tiden Roslagsbanan är avstängd, kommer detta att medföra problem 
med framkomligheten för bussarna om byggnation av gång- och cykelväg genomförs samtidigt. Tra-
fikverket anser att det är olämpligt att starta projektet under denna tidsperiod. 

Gång- och cykelväg Kårsta-Ekskogen  

Tidigare har osäkerhet rått om när projektet kan genomföras då markåtkomstfrågan varit svår. Un-
der 2019 tog projektet ett omtag och fortsatte även under 2020. Projektet kommer fortsättningsvis 
att samordnas med kommunens arbete med en fördjupad översiktsplan. Projektets förseningar be-
ror främst på personalförändringar och rekrytering pågår av förstärkning inom trafiksidan. 

Gång- och cykelväg Lindholmen  

En gång- och cykelväg ska anläggas norr om Lindholmen mellan ICA och hembygdsgården/IP. En 
arkeologisk förundersökning visade att ett tiotal gravar finns på platsen. Under 2015 genomfördes 
en ny undersökning för att utreda om det går att anlägga gång- och cykelvägen på andra sidan Lind-
holmsvägen för att undvika att gräva upp fornlämningar. Detaljprojekteringen omfattade mer nog-
granna undersökningar såsom geoteknik med mera. Även Va-anläggning inklusive tryckning av led-
ningar under Lindholmsvägen har inkluderats. Projekteringen av gång- och cykelvägen blev klar 
2017. Vissa omarbetningar pågår för att möjliggöra avtal med berörda fastighetsägare och juste-
ringar efter Trafikverkets önskemål. Gång- och cykelvägen ingår i detaljplanen för Lindholmen-
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Strömgården som är ett bostadsprojekt intill fotbollsplanen. Detaljplanen har under sommaren 
vunnit laga kraft och utbyggnaden beräknas ske 2021. 

Gång- och cykelväg Vallentuna-Karby/Brottby  

I kommunplanens investeringsplan finns 40,0 miljoner kronor reserverade för en gång- och cykel-
väg mellan centrala Vallentuna och Karby/Brottby. En förprojektering för en gång- och cykelväg 
som ska binda ihop Vallentuna med Karby och Brottby är gjord. Förstudien visar att den bäst läm-
pade sträckningen är längs väg 268 (Angarnsvägen). För att kunna bygga en cykelväg som är place-
rad inom vägområdet behöver en vägplan tas fram. Därtill behöver cykelvägen byggas av Trafik- 
verket. Genomförandekostnaderna uppskattas till 80 - 120 miljoner kronor exklusive kostnader för 
natur- och kulturrisker. 

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

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

Som en deletapp inom föregående projekt planeras anläggning av en gång- och cykelväg längs 
Gamla Norrtäljevägen mellan Sundbyvägen och Åkersbergavägen i Brottby. Planeringen omfattar 
även en senare etapp från Åkersbergavägen till Össeby Garns kyrka. Efter en del förseningar med 
tillstånd och beslut från Trafikverket och Länsstyrelsen är nu etappen ute för anbudsgivning och en 
byggstart beräknas under tidig vår 2021. Planeringen för etappen Åkersbergavägen till Össeby 
Garns kyrka är påbörjad under hösten 2020. 

Infartsparkering Bällstaberg  

En infartsparkering för cirka 100 platser har anlagts cirka 400 meter från Kragstalunds station. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sökt statlig medfinansiering samt medfinansiering från Trafik-
förvaltningen Region Stockholm för att kunna genomföra åtgärder. Det finns 5,0 miljoner kronor 
avsatta som investeringsmedel för infartsparkeringar i kommunplanen 2020. Under våren har arbe-
tet med projektering och upphandling av entreprenad genomförts och under hösten färdigställdes 
arbetet. Under våren 2021 förväntas den statliga medfinansieringen inkomma. 

Ishallar  

En extraordinär underhållsplan togs fram år 2014 för ishallarna på Vallentuna IP. Syftet var att åt-
gärda skador och slitage som uppkommit under längre tid och 21,3 miljoner kronor avsattes för än-
damålet. Under 2016-2017 genomfördes renovering av omklädningsrum samt byte av port till ishal-
len. Under 2017-2018 slutfördes etapp 1 genom att kylanläggningen byttes ut och kompletterades 
med värmeåtervinningssystem samt att ett nytt ventilationsaggregat till entresolplanet installerades. 

Under projekteringen av etapp 2 upptäcktes brandtekniska problem med bland annat innertaket i 
A-hallen. Taket blev nödvändigt att bytas ut och därtill vidtogs andra brand- och säkerhetsåtgärder 
på grund av krav från brandförsvaret. Dessa akuta åtgärder var inte med i den ursprungliga under-
hållsplanen utan finansierades av budgetmedel som var avsatta för etapp 2 och utfördes under 
2018. Under 2019 har kompletterande åtgärder utförts avseende värmeåtervinning och säkerhet. 
För att genomföra etapp 2 avsattes ytterligare 6,0 miljoner kronor för 2020 enligt Kommunplan 
2020-2022. Etapp 2 är färdigställd och slutbesiktigad. Entreprenören för takåtgärder som utförts 
tidigare har gått i konkurs, vilket kan komma att innebära kostnader för kommunen under garanti-
tiden. 

Kommunhus  

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att uppdra till kommundirektören att genomföra en 
förstudie avseende nytt kommunhus på fastigheten Vallentuna Prästgård 1:146 med möjlighet att 
samplanera med fastigheten Vallentuna 1:73. Förstudien färdigställdes och redovisades för den poli-
tiska styrgruppen. Kommunfullmäktige har därefter fastställt investeringsplan och den innehåller 
inte byggnation av helt nytt kommunhus. Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2020 att ge 
kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten att samlokalisera kommunens centrala förvalt-
ningskontor med Vallentuna gymnasium i gymnasiets fastighet. Utredningen ska presenteras för 
kommunstyrelsen under våren 2021. 
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Källsortering 

Projektet med införande av källsortering för förskoleverksamheter pågår. Under året har en kart-
läggning för antal fraktioner genomförts och en inventering av utrymmen. Utbyggnad och anpass-
ning av utrymmen kommer att påbörjas under 2021. 

Lekplats centrala Vallentuna  

I lekplatsplanen fastställdes att det behövs en lekplats i centrala Vallentuna. Efter förstudie, projek-
tering och upphandling påbörjade entreprenören byggandet av lekplatsen under våren 2019 och den 
8 november 2019 invigdes Lasseparken, som den döptes till efter en medborgardialog om namnför-
slag. De sista arbetena som kvarstod, bland annat pilkojor och piltunnel, färdigställdes i maj 2020 
och därmed är lekplatsen helt färdig. 

Lekplatser, upprustning enligt lekplatsplan  

Teknik och fastighetsförvaltningen arbetar enligt lekplatsplanen. Under år 2020 har tre lekplatser 
upprustats. 

 Snapptunavägens lekplats: En större upprustning är genomförd på lekplatsen. Innan pro-
jektering av lekplatsen hade förvaltningen en medborgardialog där kommuninvånare kunde 
komma med önskemål på hur lekplatsen kunde utvecklas. Önskemålen togs med i projekte-
ringen och utförandeentreprenaden färdigställdes i juni. Total kostnad blev 4,7 miljoner 
kronor. 

 Lekplatsen på Bergvägen 20 C: Lekplatsen genomgick en större upprustning under somma-
ren/hösten och öppnades för besökare i november 2020. Innan upphandling av totalentre-
prenad för lekplatsen genomförde förvaltningen en medborgardialog där kommuninvånare 
kunde komma med önskemål på hur lekplatsen kunde utvecklas. Vallentuna kommun an-
vände en för kommunen ovanligare upphandlingsmetod för upphandling av denna lekplats, 
där anbudsgivare fick komma med kreativa helhetslösningar. Vinnande anbud var Vikinga-
lekplatsen av Lappset AB som fick högst kvalitetspoäng. Vikingatemat är genomgående på 
lekplatsen och det finns bland annat ett stort vikingaskepp som flera barn kan leka på sam-
tidigt och en specialdesignad karusell som ser ut som en runsten. Lekplatsen erbjuder rö-
relse och lek för flera olika åldrar. 

 Odlingsvägens lekplats: Lekplatsen genomgick en mindre upprustning under hösten. Gam-
mal och trasig lekutrustning togs bort och ersattes med en ny större klätterlek. Fallunderlag 
under befintlig gungställning byttes ut mot ny. 

 

Lindholmsvägen 

Hemställan för breddning och trafiksäkerhetsåtgärder slutfördes under vintern och en projektledare 
tillsattes. Arbetet beräknas starta under 2021, men kommer förmodligen inte kunna slutföras helt 
och hållet på grund av ersättningstrafik för Roslagsbanan som trafikerar Lindholmsvägen från och 
med juni 2021. 

Lindholmsvägen, deletapp cirkulationsplats Lingsbergsvägen  

I kommunplanens investeringsplan finns 15,0 miljoner kronor reserverade för åtgärder på Lind-
holmsvägen. Planering har startat för att anlägga en ny cirkulationsplats i korsningen Lindholmsvä-
gen – Lingsbergsvägen för att öka framkomligheten: Deletappen beräknas kosta 9,0 miljoner kro-
nor. Även trafiksäkerhetsåtgärder kommer att genomföras för en säkrare passage för oskyddade tra-
fikanter över Lingsbergsvägen intill cirkulationsplatsen. Gång- och cykelbanan som byggdes intill 
Lingsbergsvägen i samband med trafikåtgärderna vid Hagaskolan kommer att förlängas och kopplas 
ihop med befintligt gång- och cykelvägnät väster om Lindholmsvägen. Busshållplatsen på Lind-
holmsvägen kommer att tillgänglighetsanpassas och bli mer lättåtkomlig från gångbanan. Även tun-
neln under Lindholmsvägen kommer att rustas upp och få trygghetsåtgärder i form av färg och be-
lysning. Träd och växtlighet kommer att planteras intill cirkulationsplatsen och utanför tunneln för 
att öka trivseln. Dessa kommer att belysas med spotlights för att öka tryggheten. Under hösten 2020 
upphandlades entreprenaden av cirkulationsplatsen och förberedande arbeten påbörjades i decem-
ber. 
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Mobil reservkraft  
Inför 2020 avsattes 2,0 miljoner kronor för mobil reservkraft. Efter marknadsanalys och förenklat 
anbudsförfarande konstaterades att medlen kan finansiera tre enheter av "stand alone karaktär" 
samt en särskild förrådsbyggnad att förvara dem i. "Stand alone" innebär att aggregaten inte kopp-
las in i byggnaders befintliga elsystem utan utgör ett eget lokalt elnät med försörjning av elkon-
taktuttag, på platser där det behövs. Två system har levererats till kommunen under hösten 2020 
och förvaras i kommunens befintliga lokaler. Det tredje kommer att beställas i början av 2021 när 
också förrådsbyggnaden är färdigställd. Under 2020 har 1,3 miljoner kronor tagits i anspråk varav 
0,9 miljoner avser de två aggregaten och resterande, 0,4 miljoner kronor, förrådsbyggnaden. 

Tillgänglighet avfallshämtning  

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

Upprustning torgytor 
Etapp 1-4 har genomförts tidigare. Etapp 5 ska genomföras i samband med utbyggnaden av Tär-
ningen, en privatägd byggrätt vid Tuna torg. Etapp 6, som avser Centralvägen från Skördetorget till 
Prästgårdsparken, ska byggas ut under 2023-2024 enligt Kommunplan 2021-2023. Under 2020 har 
ersättning inkommit i form av gatukostnadsersättning från fastighetsägare och ersättning från Stor-
stockholms lokaltrafik (SL) för del av etapp 4. 

Våtmarkspark  
En våtmarkspark intill Ormstaåns mynning i Vallentunasjön ska byggas och beräknas vara klart till 
sommaren 2022. Våtmarksparken ska omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och förhopp-
ningsvis också kunna rena åvatten från Ormstaån. Projektledare samt projektgrupp är utsedda för 
projektering och utbyggnad. Hemställan om investeringsmedel har skett. Kommunen har beviljats 
drygt 4 miljoner kronor i statligt bidrag för Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. 
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Analys - Medarbetare 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Antal anställda 207 214 236 

Varav tillsvidareanställda 180 193 212 

Antal årsarbetare 204,2 206,5 232 

Medelålder 44,8 45,7 45,9 

Medellön (tkr) 40,9 39,4 37,0 

Medianlön (tkr) 38,3 36,9 35,0 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

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

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 3,9 % 3,3 % 3,9 % 

Kvinnor 6,1 % 5,7 % 5,0 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 2,6 % 7,3 % 2,1 % 

30 - 49 år 3,3 % 3,0 % 3,2 % 

50 år och äldre 8,9 % 6,2 % 7,0 % 

Samtliga 5,1 % 4,7 % 4,5 % 

Personalomsättning 

  
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Tillsvidareanställda medarbetare 18,7 % 17,2 % 12,2 % 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Anställda, andel män 45 % 41 % 43 % 

Medarbetarenkät 2020 

Område 
Kommunen totalt 
2020 

Infrastruktur, 
skydd m.m 2020 

Kommunen totalt 
2019 

Infrastruktur, 
skydd m.m 2019 

Motivation 83 80 81 78 

Ledarskap 83 80 82 79 

Styrning 81 78 80 75 

HME 82 79 81 77 
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Sammanfattning - Medarbetare kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens personalnyckeltal redovisas sedan tertial två 2020 både på nämndnivå och per 
förvaltning. Följande stycke behandlar kommunstyrelsen som helhet, mer detaljerade analyser finns 
under respektive förvaltningsavsnitt. 

Den 1 april 2020 trädde den planerade omorganisationen i kraft då samhällsbyggnadsförvaltningen 
delades upp i två olika förvaltningar. Sedan dess tillhör ett antal enheter och medarbetare den nya 
teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF), vilket påverkar statistiken och jämförelsen mellan nuva-
rande och tidigare år för både samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvalt-
ningen som saknar jämförelsetal från föregående år. 

 

Diagrammet visar den totala sjukfrånvaron per månad inom kommunstyrelsens förvaltningar. 

Den totala sjukfrånvaron har ökat något i jämförelse med föregående år, men det är en svag ökning i 
förhållande till ett år starkt påverkat av pandemin. Den totala sjukfrånvaron per månad visar på en 
tydlig ökning av sjukfrånvaro under mars, i samband med pandemins utbrott och striktare rekom-
mendationer. Sedan följer den totala sjukfrånvaron per månad föregående års kurvor med en viss 
ökning under september och november. 

Kommunstyrelsen har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommunledningens 
riktlinjer under pandemin. Respektive förvaltningschef har fattat beslut om tillämpning av dessa 
riktlinjer för att säkerställa minskad smittspridning kopplat till att hålla avstånd, hygien och att ar-
beta hemifrån. Huvudregel inom kommunstyrelsens förvaltningar är att arbete ska ske på distans i 
den mån verksamheten har kunnat bedrivas så. En stor del av medarbetarna har distansarbetat se-
dan mitten av mars. De medarbetare som har arbetsuppgifter som inte kunnat utföras på distans 
har arbetat på kontoret vid dessa tillfällen. Medarbetare som har haft behov av att tillfälligt vara på 
kontoret har kunnat arbeta isolerat med så få sociala kontakter som möjligt. Förvaltningarna har 
beslutat om ett maximalt antal medarbetare på plats samtidigt. De strikta riktlinjerna kring att ar-
beta på distans möttes med viss kritik, då kommunen tog striktare riktlinjer än regionen, statistiken 
visar samtidigt att förvaltningarna lyckats begränsa smittspridning och sjukdom under året. Kon-
taktcenter drabbades i mitten av mars av hög sjukfrånvaro och rekommendationerna att stanna 
hemma med milda symtom och att stanna hemma tills symtomfri bidrog också till en hög sjukfrån-
varo. Möjligheterna för medarbetare på förvaltningskontoren att arbeta hemifrån med milda sym-
tom har samtidigt begränsat både smittspridning och sjukfrånvaron. 

Andelen långtidssjukskrivna är på samma nivå som tidigare år. Vallentuna kommun som arbets-
givare har fortsatt arbeta systematiskt och långsiktigt i syfte att minska antalet långtidssjukskrivna 
och samtliga långtidssjukskrivna har en rehabiliteringsplan som aktivt följs upp och utvärderas. 
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Omställningen till distansarbete genomfördes snabbt med verktyg för digitala möten, vilket möjlig-
gjorde att kommunikationen och det planerade arbetet kunde genomföras i så pass hög utsträckning 
att distansarbete kunde tillämpas fullt ut. I syfte att förebygga skador och förbättra arbetsmiljön vid 
distansarbete har medarbetare erbjudits möjlighet att ta hem tillbehör som datorskärm och stolar 
exempelvis. Det har publicerats filmer och övningar på intranätet via företagshälsovården kring av-
slappningsövningar och pulshöjande aktiviteter för rörelse. 

Under hösten genomfördes en enkätundersökning om distansarbete för de som arbetat på de cen-
trala förvaltningskontoren. Syftet var att utvärdera distansarbetet för att möjliggöra framtida effek-
tiviseringar kopplat till kostnader, tid, produktivitet och kvalitet med nya arbetssätt och digitali-
sering. Nästan 70 procent ansåg att de kan utföra det mesta eller allt arbete på distans, 87 procent 
bedömer att de är lika eller mer effektiva i sitt arbete på distans. Även om svaren bör tolkas med en 
viss försiktighet, med tanke på att orsaken till arbetssättet är en pågående pandemi och att medar-
betarna därför är extra villiga att anpassa sig, så talar utfallet tydligt för att ett mer flexibelt arbets-
sätt vad gäller arbete hemifrån/på distans kontra kontinuerlig närvaro i kontorslokaler är både möj-
ligt och positivt. 

Personalomsättningen var något högre än föregående år, vilket är påverkat av omorganisationen 
och den nya teknik- och fastighetsförvaltningen då ett antal anställningar avslutats. 

Medarbetarundersökningen i kommunen genomförs varje år som en del i det systematiska arbets-
miljöarbetet. Tidigare genomfördes enkäten under hösten, men sedan 2020 och framåt genomförs 
den under våren. Vartannat år genomförs en större och mer omfattande enkät och vartannat år ge-
nomförs en mindre enkät med fokus på OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö) och HME (håll-
bart medarbetarengagemang). 2020 års medarbetarenkät var av det mindre formatet, även kallat 
pulsmätning. Resultatet av medarbetarundersökningen visar på stärkta resultat för både kommu-
nen som helhet samt inom området infrastruktur, skydd m.m. vilket är en positiv trend. 

Medarbetare kommunledningskontoret 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Antal anställda 83 87 120 

Varav tillsvidareanställda 76 83 98 

Antal årsarbetare 82,2 85,9 117,8 

Medelålder 44,2 44,8 46,6 

Medellön (tkr) 45,8 43,9 36,6 

Medianlön (tkr) 41,0 39,7 35,4 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 42,8 % 48,1 % 43,6 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 3,1 % 2,8 % 4,8 % 

Kvinnor 2,9 % 3,5 % 4,5 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 1,0 % 1,3 % 1,8 % 

30 - 49 år 2,8 % 2,2 % 2,5 % 

50 år och äldre 4,7 % 6,1 % 9,2 % 

Samtliga 3,0 % 3,2 % 4,7 % 
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Personalomsättning 

  
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Tillsvidareanställda medarbetare 16,1 % 14,6 % 11,6 % 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Anställda, andel män 40 % 38,0 % 47 % 

Analys - Medarbetare kommunledningskontoret 

Antal månadsavlönade, tillsvidareanställda och årsarbetare har minskat jämfört med tidigare år. I 
början av året avslutades ett antal anställningar tillhörande arbetsmarknadsavdelningen som tidi-
gare avvecklats. Det har samtidigt funnits vakanta tjänster som ännu inte tillsatts under året. 

Sjukfrånvaron har minskat under året, både vad gäller korttidssjukfrånvaro och sjukdom som avser 
de som är sjuka 60 dagar eller mer. Kontaktcenter har under året fortsatt bedrivit verksamhet i kul-
turhusets lokaler och hade under mars och april hög sjukfrånvaro. Ett antal skyddsåtgärder och till-
fälligt begränsade öppettider infördes i syfte att minska risken för smittspridning, samtidigt som 
personal från övriga avdelningar inom kommunledningskontoret har hjälpt till på kontaktcenter un-
der perioden med hög sjukfrånvaro. Övriga medarbetare har i stor utsträckning arbetat hemifrån 
sedan mitten av mars. De medarbetare som under våren och tidig höst behövt vara på plats har kun-
nat arbeta isolerat med ett maximalt antal medarbetare på plats samtidigt i verksamhetens lokaler. 
Sedan hösten har samtliga medarbetare arbetat hemifrån. 

Personalomsättningen har procentuellt sätt ökat i jämförelse med föregående år även om det är 
samma antal personer (13 stycken) år 2020 som 2019. En del av dessa hör till arbetsmarknads-     
avdelningen som avvecklats tidigare, men vars anställningar avslutats först under början av 2020. 

 

 

Medarbetare samhällsbyggnadsförvaltningen 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Antal anställda 30 127 117 

Varav tillsvidareanställda 29 110 114 

Antal årsarbetare 30 120,6 114,8 

Medelålder 39,3 46,9 48,6 

Medellön (tkr) 46,7 36,3 37,2 

Medianlön (tkr) 41 33,5 34 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 51,2 % 47 % 37,4 % 
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Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 4,3 % 3,6 % 3,2 % 

Kvinnor 9,0 % 7,5 % 5,6 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 4,2 % 12,4 % 3,4 % 

30 - 49 år 4,6 % 3,6 % 4,0 % 

50 år och äldre 11,5 % 6,3 % 5,5 % 

Samtliga 7,1 % 5,7 % 4,6 % 

Personalomsättning 

  
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Tillsvidareanställda medarbetare 7,1 % 19,3 % 13,6 % 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Anställda, andel män 33 % 43 % 40 % 

Analys - Medarbetare samhällsbyggnadsförvaltningen 

Jämförelsen med föregående års siffror påverkas av den omorganisation som genomfördes 1 april 
2020, då samhällsbyggnadsförvaltningen delades upp i två olika förvaltningar. Sedan dess tillhör ett 
stort antal medarbetare den nya teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Den totala sjukfrånvaron inom hela kommunstyrelsen förvaltningar ökade något, men är förhållan-
devis låg under ett år som starkt påverkats av pandemin. Andelen sjukfrånvaro är högst bland kvin-
nor och i åldersgruppen 50 år och äldre. Många av medarbetarna på samhällsbyggnadsförvalt-
ningen har under året kunnat arbeta via distans, samtidigt som de medarbetare som varit på plats 
kunnat arbeta mer isolerat med distans till varandra, vilket tyder på att strategin varit effektiv för att 
minska risk för smittspridning och sjukfrånvaro. 

Personalomsättningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen påverkas av den omorganisation som 
genomfördes i samband med den nya teknik- och fastighetsförvaltningen då ett antal anställningar 
avslutades i samband med det. 

 

Medarbetare teknik- och fastighetsförvaltningen 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Antal anställda 94   

Varav tillsvidareanställda 75   

Antal årsarbetare 92,0   

Medelålder 47   

Medellön (tkr) 34,8   

Medianlön (tkr) 30,0   
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Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 44,2 %   

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 4,4 %   

Kvinnor 7,9 %   

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 2,0 %   

30 - 49 år 2,6 %   

50 år och äldre 10,0 %   

Samtliga 5,8 %   

Personalomsättning 

  
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Tillsvidareanställda medarbetare 44,7 %   

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Anställda, andel män 53 %   

Analys - Medarbetare teknik- och fastighetsförvaltningen 

Teknik- och fastighetsförvaltningen är en ny förvaltning sedan första april 2020, vilket gör att jäm-
förande siffror från föregående år saknas. 

Den totala sjukfrånvaron inom hela kommunstyrelsens förvaltningar ökade något, men är förhål-
landevis låg under ett år som starkt påverkats av pandemin. Andelen sjukfrånvaro inom teknik- och 
fastighetsförvaltningen är högst bland kvinnor och i åldersgruppen 50 år och äldre. Många av med-
arbetarna på teknik- och fastighetsförvaltningen har under året kunnat arbeta på distans, samtidigt 
som de medarbetare som varit på plats kunnat arbeta mer isolerat med distans till varandra, vilket 
tyder på att strategin med strikta regler varit effektiv för att minska risk för smittspridning och sjuk-
frånvaro. 

Under året har förvaltningen haft en personalomsättning med 17 personer. Städverksamheten har 
haft en hög personalomsättning eftersom barn- och ungdomsförvaltningen startat ett pilotprojekt 
med städning i extern regi och det omfattade nästan 50 procent av barn- och ungdomsförvaltning-
ens städavtal. Det medförde en överkapacitet av lokalvårdare. 
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§ 8
Verksamhetsberättelse 2020 barn- och ungdomsnämnden (BUN 
2020.193)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2020.
 
Anteckning
Thomas Arctaedius och Sandra Rudeberg (båda S) deltar inte i beslutet.
 
Jenny Thörnberg (MP) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse för barn- och 
ungdomsnämnden gällande 2020. I verksamhetsberättelsen redovisas nämndens uppföljning 
av kommungemensamma mål, nämndens mål med tillhörande indikatorer samt ekonomiskt 
utfall.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §7 BUN AU Verksamhetsberättelse 2020 barn- och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse, Verksamhetsberättelse 2020 barn- och ungdomsnämnden
 Verksamhetsberattelse 2020 barn- och ungdomsnämnden
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Tjänsteskrivelse

Verksamhetsberättelse 2020 barn- och 
ungdomsnämnden

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och ungdomsförvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse för 
barn- och ungdomsnämnden gällande 2020. I verksamhetsberättelsen redovisas 
nämndens uppföljning av kommungemensamma mål, nämndens mål med tillhörande 
indikatorer samt ekonomiskt utfall. 

Konsekvenser för barn
Beslutet berör inte direkt barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Verksamhetsberättelse 2020 barn- och ungdomsnämnden
2. Verksamhetsberättelse 2020 barn- och ungdomsnämnden

Susanna Falk Linda Hallén
Utbildningschef Avdelningschef

Expedieras till:
Akten
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Nämnden i korthet

 Ordförande: Johan Skog Bruttokostnad *: 1 482,3 Mn
kr

Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: 792,6 Mn
kr

Förvaltningschef: Susanna Falk Budgetavvikelse i år: 10,0 Mn
kr

Antal årsarbetare: 785 Budgetavv. föregående år: 5,9 Mn
kr

* Exklusive nämndsinterna transaktioner och 
exklusive intäkter

** Alla intäkter minus alla kostnader

Nämndens uppgift är att:

Barn- och ungdomsnämndens 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.

Barn- och ungdomsnämnden och dess förvaltning verkar inom tre delvis överlappande fält. Inom 
dessa bär barn- och ungdomsnämnden i olika grad och på olika sätt ansvar:

 som hemkommun för barn folkbokförda eller motsvarande i Vallentuna kommun
 som skolkommun för barn som deltar i utbildningsverksamhet inom Vallentuna kommuns 

geografiska område
 som huvudman för de egna verksamheterna i sin helhet

Vart och ett av dessa perspektiv ska vid arbetet mot målen i föreliggande plan tas i beaktande och 
användas där möjligt, rimligt och lämpligt.
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Viktiga händelser under året
Förändringar i regelverk under 2020

Under 2020 har förändringar skett i de regelverk som styr och påverkar nämndens verksamheter. 
Verksamheterna har under året anpassats för att möta dessa förändringar.

Statsbidrag ges för anställning av lärarassistenter i skolan om huvudman finansierar minst hälften av 
kostnaderna för lärarassistenter. Gäller från 1 augusti 2019 och har påverkat verksamheterna under 
2020

Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020

Förändring i skollagen möjliggör för regeringen att, med anledning av coronaviruset, tillfälligt stänga 
förskolor, skolor, fritidshem eller andra verksamheter på nationell, regional eller kommunal nivå. 
Gäller från 21 mars 2020

Tillfällig förordning ger huvudmän en ökad flexibilitet om en skola håller eller hållits stängd med 
anledning av coronaviruset

Ändrade statsbidragsvillkor för sommarskola. Gäller från 25 juni 2020

Ny sekretesspolicy för statistiska centralbyrån (SCB) begränsar tillgång till statistik för kommuner, 
huvudmän och enstaka förskolor, skolor. Statistik för skolväsendet publiceras från 1 september 2020 
enbart på riksnivå, skolenhetsregistret blir dock åter tillgängligt oktober 2020

Möjlighet för huvudmän att vid lärarbrist anställa icke behöriga som lärare upp till tre år under tiden 
de genomgår kompletterande pedagogisk utbildning förlängs från 2020 till 2025

Förändring i skollagen gällande regler om distansundervisning. Både fjärrundervisning och 
distansundervisning ska kunna lämnas över på entreprenad. Förändringarna träder i kraft den 20 
augusti 2020 och kan tillämpas på utbildning som börjar efter den 30 juni 2021.

Coronapandemin

Pandemins utbredning krävde att barn- och ungdomsförvaltningen snabbt tog fram en generell 
krisplan som kunde användas som struktur för att hantera den nya situationen. Krisplanen innefattade 
bland annat beredskapsplan vid stort personalbortfall, plan för tillfällig omsorg i händelse av nationellt 
beslut om stängning av förskola och skola, samt plan för att kunna erbjuda barnomsorg 24 timmar per 
dygn sju dagar i veckan för vårdnadshavare med arbete inom samhällsviktiga tjänster.

Under coronapandemin har samtliga förskolor, grundskolor samt grundsärskola varit öppna och 
bedrivit ordinarie verksamhet trots stora utmaningar med periodvis stora personalbortfall och stor 
frånvaro hos barn och elever. För att på förvaltningsnivå kunna säkerställa barn och elevers rätt till 
utbildning, stödja enheterna och få en överblick av läget har uppföljning av frånvaro barn, elever och 
personal genomförts digitalt dagligen.

För att minska risken för smittspridning har verksamheten behövt utveckla en rad anpassningar, 
exempelvis nya former kring traditioner som skolavslutningar, luciafirande och skolstart.

Verksamheten har behövt anpassas ytterligare med begränsningar av resande, studiebesök, prao, 
samarbete med kulturskolan, föreningslivet och andra externa aktörer. Läget har även krävt utökad 
städning, stängning av sociala ytor som elevcaféer, omdisponering av lokaler samt förändringar i 
dialog-och mötesstrukturer med vårdnadshavare och mellan kollegor. Coronapandemin har även 
inneburit ett stort språng framåt i digital kompetens hos lärare och elever samt digitalt användande 
inom grundskolans senare år. Utifrån smittspridningsläget fattades beslut att övergå till digital 
distansundervisning för årskurs 7-9 under sista skolveckan i december. Även 
modersmålsundervisningen har bedrivits som distansundervisning under delar av våren samt under 
december 2020.

Vallentuna har under pandemin fortsatt genomfört den, i lärarutbildningen obligatoriska, 
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verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Kommunen tog emot fler studerande under perioden vilket i 
ett läge av nationell lärarbrist setts som viktigt för att säkra tillgången till utbildade lärare framöver.

Skolverkets projekt "Samverkan för bästa skola" som är ett gemensamt utvecklingsarbete 
mellan barn- och ungdomsnämnden och Skolverket, gick 2020 in i sitt andra år. Syftet med projektet 
är bland annat att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet och därmed resultaten i den kommunala 
förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Under året har undervisningsnära utvecklingsinsatser, 
bestående av handledning, föreläsningar och seminarier, startats upp tillsammans med personalen på 
de deltagande enheterna.

 

Behörighetskrav för barnskötare i förskola och fritidshem
För att höja kompetensen och kvaliteten i förskola och fritidshem genomförde barn- och 
ungdomsnämnden under 2019 och 2020 riktade kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare utan 
formell utbildning. Vid 2020 års slut hade samtliga tillsvidareanställda barnskötare i förskolan en 
färdig utbildning till barnskötare. Vallentuna kommun fattade under verksamhetsåret beslut om 
behörighetskrav för tillsvidareanställning av barnskötare i förskolan som börjat gälla i och med 
avslutad kompetensutvecklingsinsats. För medarbetare inom kommunala fritidshemmet pågår 
motsvarande kompetensutvecklingsinsats kommande år och behörighetskrav för tillsvidareanställning 
som barnskötare i den verksamheten kommer bli gällande hösten 2022 när 
kompetensutvecklingsinsatsen är genomförd och avslutad.
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Verksamhetsförändringar
Kommunplanen 2020-2022 innebar för nämnden ett effektiviseringskrav på central administration till 
förmån för högre skolpeng samt peng till förskolan. Under 2020 sattes en ny organisation på barn- och 
ungdomsförvaltningen och ny förvaltningschef, Susanna Falk, tillträdde januari 2020. Barn- och 
ungdomsnämnden uppnådde under året effektiviseringskraven utifrån kommunplanen.

Förändringar i skolorganisation och resultatenheter

Skolenheterna Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan har från hösten 2019 haft en gemensam rektor 
samt ett nära samarbete utifrån pedagogisk vision, skolledning och bemanning. Från januari 2020 
slogs skolenheterna ihop till en resultatenhet, Karlslundsskolan.

Lovisedals förskola avvecklades enligt plan augusti 2020 när barngruppen övergick till 
förskoleklassverksamheten och förskolans lokaler har övergått till Lovisedalsskolans grundskola och 
fritidshem.

I juni 2020 beslutade barn- och ungdomsnämnden om en ny skolorganisation för de kommunala 
förskolorna och grundskolorna. Syftet med nya organisationen var att skapa förutsättningar för en 
likvärdig organisation med hög kvalitét oavsett geografisk boendeort eller socioekonomiska 
förutsättningar. Organisationen byggde på organisatoriska, pedagogiska, ekonomiska och 
administrativa perspektiv med utgångspunkt i dels vetenskap och beprövad erfarenhet men även i 
rådande lokala förutsättningar.

Ny skolorganisation träder i kraft 1 juli 2021 och innebär i korthet följande förändringar;

Att fem nya rektorsområden bildas från och med den 1 juli 2021

Ett rektorsområde i södra Vallentuna bestående av Haga förskola, Sjumilaskogens förskola och 
Katthults förskola

Ett rektorsområde i centrala Vallentuna bestående av Kantarellens förskola, Granåsa förskola och 
Ormsta förskola inklusive språkförskolan

Ett rektorsområde i Karby/Brottby bestående av Karby respektive Brottby förskolor samt Karbyskolan 
F-6

Ett rektorsområde i Lindholmen med Lindholmens förskolor Eken och Buketten samt Gustav 
Vasaskolan F-6

Ett rektorsområde i Kårsta bestående av Kårsta förskola och Kårsta skola F-6

Att Karbyskolans högstadium årskurs 7-9 upphör 1 juli 2021
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Framtiden
Aktuella befolkningsprognoser tyder på att antalet yngre barn till förskolan och elever i grundskolan 
minskar framöver och vilket innebär behov av anpassningar i verksamheterna. Under kommande år 
bedöms det främst vara inom förskolan som det riskerar att bli överkapacitet i förhållande till behov, 
men även centrala delar av Vallentuna kommer att ha överkapacitet av grundskolelokaler.

Framgent råder fortsatt en nationell och regional lärarbrist. Tillgången på behöriga förskollärare och 
lärare är begränsad i regionen och det kommer även fortsättningsvis påverka lönenivåer samt 
möjligheter att kunna möta kraven på legitimerade lärare i samtliga ämnen och årskurser. 
Kompetensförsörjning blir fortsatt ett viktigt fokus under flera år framöver. De satsningar på 
kompetensutveckling som startade 2019 kommer att behöva fortsätta även under 2021.

Den 1 juli 2021 kommer en rad läroplansförändringar med nya kursplaner för grundskola och 
grundsärskola att träda i kraft. Fokus för skolutveckling behöver utifrån det under det kommande året 
innefatta implementering av de nya kursplanerna. Behovet av kompetens inom och tillgång till digitala 
lärverktyg har aktualiserats och synliggjorts ytterligare i och med coronapandemin 2020 och behöver 
fortsätta prioriteras inte minst för att klara övergång till digitala nationella prov 2023.
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Måluppfyllelse
Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk 
inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer.

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall

Kommungemensamma 
mål Nämndens mål

Totalt antal: 5 5

Målet är uppfyllt: 5 4

Målet är delvis uppfyllt: 0 1

Målet är ej uppfyllt: 0 0

Strategiska inriktningar

Här växer människor och företag

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara 
långsiktigt hållbar.

 Målet är uppfyllt

Inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter har det under 2020 pågått flertalet initiativ och 
aktiviteter för att bidra till en hållbarhet i kommunen både utifrån sociala-, klimat- och 
miljöperspektiv exempelvis pedagogiska program inom miljötema för fritidshemmen. Genom att tidigt 
involvera barn och elever i hållbarhetsfrågor lär de sig att ta ansvar för miljön och utveckla 
demokratiska värderingar för både nutid och framtid.

Ett fokusområde för nämnden som bidrar till det kommungemensamma målet, är att långsiktigt 
arbeta för en hållbar miljö med verksamheter som bidrar till minskad klimatpåverkan och att öka 
andelen hållbara livsmedel i de offentliga måltider som produceras i barn- och ungdomsnämndens 
verksamheter. Pågående arbete inom kost, miljö och folkhälsa har bidragit till att kommunen behåller 
sin ISO-certifiering.

Genom arbetet med livsmedel i kris och utveckling av trygghetspunkter vid höjd beredskap som togs 
fram under 2020 bidrar barn- och ungdomsnämnden till kommunens arbete för att Vallentuna ska 
vara långsiktigt hållbar. En kostorganisation, med centralt styre och snabba beslutsled, kostenhetens 
medverkan i kommunens övergripande krisberedskapsarbete, det upphandlingsarbete som 
kommunen jobbat med under flera år med avtal med flera livsmedelsleverantörer och tillgång till 
lokalt producerade livsmedel samt det samarbete som sker med andra förvaltningar, lokalt näringsliv 
och lantbrukare ger motståndskraft i kris för kommunen. Sedan 2019 har det pågått ett arbete med att 
ta fram en kontinuitetsplanering för kostenhetens verksamheter i livsmedelsförsörjning i kris. Planen 
blev högaktuell under coronapandemins start våren 2020. Kontinuitetsplaneringen ingår som en del i 
den övergripande planen för skolornas krishantering och arbetet med att utveckla kostenhetens 
kontinuitetsplanering med åtgärder för att säkra övriga kritiska beroenden planeras fortsätta under 
2021.

Ett viktigt område för nämnden att bidra till kommunens mål är att arbeta för att vara en attraktiv 
arbetsgivare som både attraherar, kompetensutvecklar och behåller personal. Barn- och 
ungdomsnämnden har under året genomfört ett flertal satsningar för att utveckla kompetens och öka 
behörigheten för personal i förskola och fritidshem vilket exempelvis lett till att samtliga 
tillsvidareanställda barnskötare i förskolan vid slutet av 2020 har en formell barnskötarutbildning.
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Nämndens mål: Hållbar skolkommun

 Målet är uppfyllt

Beskrivning

Barn- och ungdomsnämndens verksamheter ska för barnets bästa verka för att vara en hållbar 
skolkommun utifrån miljö/klimat-, sociala och ekonomiska perspektiv.

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att vara en hållbar skolkommun krävs ett 
arbete som riktas både mot nutid och framtid. En del av detta är att ha en klimatsmart och ekologiskt 
hållbar måltidsverksamhet som bidrar till att minska förskolors och skolors direkta klimatavtryck.

Undervisningen i förskola och skola ska ge barn och elever förståelse för hur samhällets funktioner, 
vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö. Personal inom förskola och 
skola ska arbeta för att alla barn och elever ska förstå vårt samhälles demokratiska värderingar och 
förebygga kränkande behandling och diskriminering för att skapa en social hållbarhet.

Medarbetare är barn- och ungdomsnämndens främsta resurs. Vallentuna kommun står, liksom flera 
andra kommuner i Sverige, inför utmaningar gällande att säkra kompetensförsörjning, både idag och 
framöver. För att nå hållbarhet i förskolor och skolor behöver barn- och ungdomsnämnden arbeta för 
en långsiktig kompetensförsörjning samt att bibehålla kompetens som finns i verksamheten idag.

Målanalys och grund för bedömning:

Barn- och ungdomsnämndens verksamheter arbetar för att skapa en trygg och socialt hållbar förskole- 
och skolmiljö där barn och elever har förutsättningar för lärande och utveckling. Initiativ för att 
bibehålla kompetens och öka behörigheten hos medarbetare i förskola och fritidshem har pågått under 
året och samtliga barnskötare i förskolan har nu en formell utbildning. Initiativen har även lett till ett 
behörighetskrav för tillsvidareanställning av barnskötare i förskolan, ökad kompetens kring 
läroplansuppdragen i förskola och fritidshem samt genomförd utbildning i friluftsliv för personal i 
fritidshemmet.

Ytterligare initiativ som redovisas under respektive rubrik nedan har bidragit till en ökad medvetenhet 
om klimat- och miljöfrågor och ett långsiktigt arbete tillsammans med fritidshemmen i kommunen har 
ökat fokus på miljöfrågor i undervisningen.

Resultat från kundenkäter och indikatorer till målet visar att tryggheten i Vallentuna kommuns 
förskolor och skolor håller ett stabilt och relativt högt värde över tid. Verksamheterna arbetar 
systematiskt och regelbundet kring trygghetsfrågor för att utveckla goda förutsättningar till höga 
resultat. Under året har arbete kring studiero, som är ett prioriterat område för nämnden, fortsatt och 
arbete att ta fram en gemensam form och rutin kring ordningsregler har initierats.

Indikatorn för personalfrånvaro visar på en högre frånvaro 2020 än föregående år. Coronapandemin 
har lett till en ökad frånvaro under 2020 utifrån exempelvis rekommendationer att stanna hemma vid 
symptom, vård av sjuka barn eller oro kopplat till coronapandemin. De extraordinära effekter som 
coronapandemin lett till påverkar indikatorn i hög grad och möjligheten att göra jämförelse med 
tidigare års personalfrånvaro. Frånvaro för personal och barn, elever i verksamheten har under året 
följts upp dagligen av barn- och ungdomsförvaltningen och samverkan kring personalfrånvaro har 
skett med HR exempelvis vid långtidssjukskrivningar eller annan frånvaro som inte kunnat kopplas 
direkt till coronapandemin.

Sammantaget utifrån målets indikatorer och utfallet av pågående utvecklingsinsatser bedöms målet 
för nämnden vara uppfyllt.

 

Kompetensutveckling inom den kommunala förskolan 

Utifrån tidigare identifierade behov av att utveckla och höja kvaliteten inom den kommunala förskolan 
har en omfattande utbildningssatsning genomförts under 2019 och 2020. Samtliga tillsvidareanställda 
barnskötare som inte hade barnskötarutbildning tidigare har nu utbildats till barnskötare. Syftet har 
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alltså varit att öka kvaliteten i verksamheten och att genom denna kompetenshöjning lättare kunna 
möta de ökade kraven i den reviderade läroplanen för förskolan. Den genomförda utbildningen ger 
deltagarna en teoretisk bakgrund och ökad pedagogisk kunskap om uppdraget i förskolan. Satsningen 
har bekostats av medel från Omställningsfonden och utbildningen har genomförts i samarbete med 
utbildningsföretaget Hermods.

Förskolan har kombinerat ovan satsning med andra kompetenshöjande åtgärder såsom fördjupade 
seminarier kring den reviderade läroplanen. Dessa seminarier riktade sig till all personal inom 
förskolan. Utöver detta läser ett antal barnskötare på deltid till förskollärare, vilket är ytterligare en 
satsning för att höja kompetensen och att bidra till fler förskollärare inom förskolans område.

 

Livsmedelsförsörjning i kris

Livsmedelsförsörjning i kris blev en högaktuell fråga under 2020. Den pågående pandemin har visat 
vilka funktioner i samhället som är samhällsviktiga och sårbara vid kris och extra ordinära händelser. 
Vallentuna kommuns arbete med att bibehålla kostenhetens verksamhet under pandemin har under 
året uppmärksammats av Länsstyrelsen där Vallentuna kommuns identifierade styrkor som gett 
motståndskraft i kris lyftes fram. Exempel som framkom var kommunens tillgång till lokalt 
producerade livsmedel samt samarbetet mellan kommunens olika nämnder och med lokalt näringsliv 
och lantbrukare. Sedan senare delen av 2019 har arbetet att ta fram en kontinuitetsplanering för 
kostenhetens verksamheter i livsmedelsförsörjning i kris fortlöpt. Planen blev högaktuell under våren 
2020 när Coronapandemin, som fortsatt under hela året, var ett faktum. Kontinuitetsplanering ingår 
som en del i den övergripande planen för skolornas krishantering. Arbetet med att utveckla 
kostenhetens kontinuitetsplanering med åtgärder för att säkra övriga kritiska beroenden planeras 
fortsätta under 2021.

Barn- och ungdomsnämnden har i samverkan med kommunledningskontoret arbetat fram en plan för 
livsmedelsförsörjning i kris som ska gälla för hela kommunen. I planen beskrivs kritiska beroenden 
som kommunens kök har för att kunna bedriva verksamhet även i kris. Beslut om fortsatt arbete med 
att bygga upp motståndskraft mot kris tex genom lager, reservaggregat, synkning av livsmedelsplan 
och nödvattenplan med mera förväntas komma efter planen antagits.

 

Svinn-initiativ
Arbetet med att minska matsvinnet i samverkan med skola och förskola samt förvaltning har inte 
uppnåtts i förväntad grad. Under 2020 har struktur för matsvinnsmätningar tagits fram med en 
modell för matsvinnsarbetet där livsmedelsverkets verktyg för att registrera matsvinn används. För att 
minska på matsvinnet behöver köken samverka med matgästerna och med skolan som påverkar 
schemaläggning, matsalstrivseln och antal vuxna pedagoger i matsalen, samt med lokalstrateg som 
kan påverka matsalsmiljöer och serveringsmöjligheter. Matsalsmiljön, kännedom om 
portionsstorlekar, och en lugn måltidsmiljö bidrar till minskat matsvinn. Ytterligare fokus behöver 
läggas på att hitta samverkanssätt. Under 2021 planeras samarbete med globala elevrådet för att 
minska matsvinnet samt att ta fram nyckeltal som visar effekter om matsvinnsmängderna går ner. 
Nyckeltal kan vara kostnader i kronor per kg matsvinn, miljö- och klimatpåverkan och 
påverkansmöjligheter som ger effekter på matsvinnsmängder. Matsvinnsinitiativet avslutas vid 
årsskiftet och ny form för att arbeta med matsvinn tas fram för 2021.

Hållbar skolmåltid

Under 2019 beslutade kommunfullmäktige om en måltidspolicy som ersatte den tidigare kostpolicyn. 
Den nya policyn har fokus på arbetet med måltiden som helhet, samarbete mellan berörda parter och 
har tre inriktningar; hälsosam, hållbar och pedagogisk måltid. Kopplingen mellan satsningen på 
rörelse i skolan och kostenheten resulterade i ett samarbete som bygger på hälsosamma måltider, 
rörelserikedom och kultur. Samarbetet planeras leda till att måltidspolicyn implementeras i barn- och 
ungdomsförvaltningens samtliga utbildningsverksamheter. Fritidshemmen och skolköken på 
Kårstaskolan, Gustav Vasaskolan, Hagaskolan respektive Lovisedalsskolan deltar också i ett 
pilotprojekt för att arbeta fram hur de tillsammans ska arbeta med måltiden som helhet och 
pedagogiskt verktyg.

I enlighet med den nyligen beslutade måltidspolicyn ska inköp av livsmedel sträva mot att köpa 
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livsmedel med låg klimat- och miljöpåverkan och med god djurhållning. Det gör att inköp i 
verksamheterna fokuserar på inköp av säsongsbetonade, svenska och lokalt producerade livsmedel 
vilket har påverkat inköp av ekologiska livsmedel som tidigare varit ett mätvärde i arbetet med hållbar 
skolmåltid. Kostenhetens inköp av fågel (kyckling och kalkon) med svenskt ursprung är för året 96,5 
procent av de totala inköpen av fågel. 26,9 procent av livsmedelsinköpen har varit ekologiska vilket 
ligger i linje med föregående år och något lägre än inköpen 2018. Till kommande verksamhetsår 
kommer, istället för inköp av ekologiska livsmedel, mätvärden för inköp av säsongsbetonade, svenska 
och lokalt producerade livsmedel att följas upp.

Val av livsmedel påverkar vår miljö och vårt klimat genom hela livscykeln från jord till bord till jord 
med utsläpp av växthusgaser i de olika processtegen. Barn- och ungdomsnämnden strävar efter att 
sänka utsläpp av växthusgaser från måltidsverksamheten genom att planera en meny och välja råvaror 
som bidrar till låga miljö – och klimatavtryck och som genererar minimalt tallrikssvinn. Nämnden har 
under 2020 infört ett verktyg för att kunna följa upp de utsläpp som skolmåltiderna genererar. 
Skolmåltidens klimatpåverkan kommer från 2020 att följas upp årligen.

Under perioden 1 januari 2020 till 30 november 2020 har de livsmedelsinköp som gjorts inom 
nämndens verksamheter gett ett utsläpp per kilogram livsmedel på 1,61 CO2e kilogram. Utfallet 
innebär att Vallentuna kommun har ett lägre genomsnittsutsläpp än närliggande kommuner där 
genomsnittligt utsläpp är 2,0 CO2e kilogram. För att bidra till WWFs mål om maximalt 1,5 graders 
global uppvärmning behöver kommunen ytterligare sänka utsläppen av de växthusgaser som kan 
kopplas till skolmåltiderna.

 

Inventering av källsorteringsmöjligheter

Insamling av hushållens avfall är en lagstadgad uppgift för kommunen. Kommunen försöker få 
invånarna att källsortera och hantera avfall rätt. Därför är det viktigt att kommunala verksamheter, 
och liknande funktioner i privat regi, också sorterar avfall på ett bra sätt.

Under slutet av 2019 skickades en enkät, med frågor kring hur källsortering och hantering av avfall 
fungerar, ut till kommunala och fristående verksamheter. Syftet var att få information om hur 
avfallshanteringen fungerar för att sedan kunna jobba systematiskt och se till att få igång källsortering 
på så många ställen som möjligt. Bearbetning av insamlade data samt kontakt med 
samhällsbyggnadsförvaltningen har skett löpande under 2020 för att se hur man kan möjliggöra ökad 
källsortering.

Aktiviteten har under året i hög grad påverkats av coronapandemin och har avstannat. Arbetsformer 
för stöd kring direkta miljöfrågor till verksamheterna har påbörjats under hösten 2020. Källsortering 
är ett identifierat utvecklingsmål för 2021.

 

Kemikaliesmart förskola

Vallentuna kommuns miljöstrategi innehåller inriktningen kemikalier som beskrivs i mer detalj i 
kemikalieplanen. I kemikalieplanen finns uppdrag till barn och ungdomsförvaltningen att barn och 
unga ska prioriteras i kemikaliearbetet då de är mer utsatta för negativ påverkan av kemikalier än 
vuxna. Under hösten 2019 och första delen av 2020 har de kommunala och fristående rektorerna för 
förskola informerats om kommunens intentioner med "kemikaliesmart förskola". I samverkan med 
verksamheten har hinder och framgångar kring arbetet med kemikalier i förskolan och möjliga 
hjälpmedel för att komma vidare i arbetet med att skapa kemikaliesmarta förskolor diskuterats. En 
webbutbildning finns till februari 2021 tillgänglig för både fristående och kommunala förskolor för att 
fortsätta arbetet. Utbildningen ger medarbetarna kunskap kring kemikalier samt råd och konkreta tips 
på vad som kan förbättra verksamheten. Uppföljning och utvärdering av användandet planeras ske i 
början av 2021 och dokumenteras i verksamheternas kvalitetsrapporter. De kommunala förskolorna 
rapporterar i sin egen verksamhetsuppföljning utfallet.
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Organisationen med miljöfrågor och utvecklingsgrupp för fritids.

Vallentuna kommuns fritidshem har ett särskilt miljöuppdrag. Som en del i detta har barn- och 
ungdomsförvaltningen satsat på att stödja verksamhetens pedagogiska arbete med lärande för hållbar 
utveckling. Ett samarbete mellan fritidshemmens utvecklingsgrupp, kommunens miljöstrateg och 
barn- och ungdomsförvaltningen startades för att arbeta fram olika miljöpaket, pedagogiska program, 
inom olika miljöteman för fritidshemmen. Miljöpaketen som knyter an till läroplanen för grundskola, 
grundsärskola och fritidshem samt kommunens miljö- och klimatstrategi har fortsatt använts i 
verksamheterna under 2020. Barn- och ungdomsförvaltningen har även satsat medel på att köpa in 
utrustning och material i ”miljökistor” till fritidshemmen som en del i satsningen att utveckla 
fritidshemmet. Innehållet i miljökistan är material som kan användas i arbetet med de framtagna 
miljöpaketen. Många elever har redan idag ett stort engagemang i miljöfrågor och materialet har gett 
fritidspersonalen möjlighet att utmana eleverna ytterligare i miljöarbetet.

Under våren 2020 fick skolorna i uppdrag att sy lånepåsar till biblioteket samt uppmanades att delta i 
en klimattävling. Klimattävlingen handlade om att ge sitt bästa utflyktstips i Vallentuna där barnen på 
fritids fick rollen som turistbyrå och fick göra reklam för sina egna smultronställen.

För att knyta ihop barn- och ungdomsförvaltningens satsning på fysisk aktivitet i skolan med 
miljöarbetet, särskilt friluftsliv och utomhuspedagogik ansökte även Vallentuna kommun om 
statsbidrag för kompetensutveckling/utbildning i friluftsliv och naturpedagogik för all personal i 
fritidshemmet. Insatsen beskrivs närmare under nämndens mål " Framåt tillsammans".

Neurodesign kopplat till barn och elevers lärmiljöer, i första hand matsalarna.

Skolornas måltidsmiljöer påverkar inlärning och välbefinnande och upplevelsen av måltiden, vilket gör 
matsalsmiljön till en viktig aspekt i arbetet med en helhetsbild av måltiden. Inför 2020 påbörjades ett 
arbete med att ta fram en modell för hur lärmiljöer inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter, 
främst skolmatsalar, ska utformas för att skapa måltidsmiljöer som ger en lugn och trygg 
måltidsstund. Tidsplanen är försenad på grund av organisatoriska förändringar och modellen har 
ännu inte tagits fram.

Då antalet elever ökat på Gustav Vasaskolan uppkom behov av att se över matsalen som är liten och 
trång. Barn- och ungdomsnämnden arbetade under våren 2020 med att planera om lokalen med 
utgångspunkt i neurodesign. Hänsyn togs till flödet i matsalen, schemaläggning av lunch- och 
mellanmålstider, serveringsmöjligheter, färgval, akustik och antal sittplatser. Resultatet blev en 
lugnare lunchservering, med bättre ljudvolym och längre tid att äta lunch, säkrare serverings situation 
för kökspersonalen, samt tillräckligt många sittplatser för att alla ska kunna få plats att äta i lugn och 
ro. Färgval på bord och stolar gav en negativ effekt och upplevs som rörigt. Inför framtida 
ombyggnationer och inköp av möbler planeras en modell för hur val av färger ska ske tas fram.

Ta fram ett gemensamt arbetssätt för att lyfta fram barnperspektivet.

Barn- och ungdomsförvaltningen har sedan 2019 arbetat med att sätta sig in i barnkonventionens olika 
barnperspektiv och reda ut den mer exakta innebörden av olika snarlika begrepp som förekommer i 
sammanhanget i och med att barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Att arbeta 
rättighetsbaserat finns redan förankrat i både skollagen (2010:800) och läroplanerna (Gy11 och 
GySär13) (Lpfö18), (Lgr11 och Lsär11) och innebär i sig inte att ett nytt perspektiv tillkommit i barn- 
och ungdomsförvaltningens arbete. Det är redan ett av förskolans och skolans huvuduppdrag. Under 
2019 arbetade barn- och ungdomsförvaltningen främst med omvärldsbevakning och med att sätta sig 
in i barnkonventionens olika barnperspektiv och de olika begrepp som i övrigt förekommer i 
sammanhanget samt att sammanställa en informationssida om "barnets rättigheter och 
barnkonventionen på BUF". Sidan innehåller stödmaterial för att inkorporera barnkonventionen i det 
dagliga arbetet inom barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter. Bland stödmaterialet finns, 
förutom länkar till barnkonventionens artiklar, en checklista som kan användas för att säkerställa att 
barns delaktighet och perspektiv finns med i arbetsprocesser och beslut som rör barn antingen direkt 
eller indirekt, en metod för att lyssna på och beakta barns perspektiv, länkar till lektionsmaterial om 
barnkonventionen för pedagoger, de olika stegen i en barnkonsekvensanalys samt en grundutbildning 
i barnkonventionen i form av en film.

Under våren 2020 planerade barn- och ungdomsförvaltningen att starta ett pilotprojekt vad gäller 
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tillämpningen av barnkonventionen i projektets planering och genomförande. Målet var att kunna ta 
fram ett arbetssätt som sedan skulle kunna användas i andra projekt. Projektstarten har behövt skjutas 
fram, dels på grund av de mycket begränsade förutsättningarna att genomföra projektet under 
coronapandemin och de omprioriteringar i arbetsuppgifter som de rådande förhållandena under 
pandemin har medfört.

Under början av 2020 togs en utbildningsplan i fyra steg fram. Utbildningsplanen riktades till 
medarbetare samt barn och elever inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter. I augusti 
genomfördes steg ett i utbildningsplanen med en webbaserad halvdagsutbildning i barnkonventionen 
för alla medarbetare. Utbildningen leddes av en barnrättsjurist och handläggare på Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). Globala elevrådet bjöds även in att ta del av webbutbildningen, men 
deltagandet blev inte så högt som önskat då utbildningen ägde rum veckan innan elevernas skolstart. 
En inspelning av webbutbildningen finns tillgänglig fram till början av 2021 för medarbetare, som av 
olika anledningar inte kunde delta, är nyanställda eller som vill se utbildningen igen.

Handlingsplanen för att främja och utveckla barnrättsarbetet beräknas vara klart i januari 2021. 
Förskjutningen från den ursprungliga planen beror på att arbetsresurser inom projektet under våren 
och hösten 2020 behövde omfördelas med anledning av coronapandemin.

Utvärdera och utveckla det globala elevrådet

Det globala elevrådet består av representanter från årskurs sju till nio från alla grundskolor i 
kommunen. Syftet är att stärka elevdemokrati samt elevernas delaktighet och inflytande över 
utbildningen. Det globala elevrådet är ett komplement till skolornas arbete med elevdemokrati. 
Genom det globala elevrådet kan barn- och ungdomsförvaltningen ta del av elevernas synpunkter på 
olika aktuella frågor inom barn-och ungdomsnämndens och utbildningsnämndens ansvarsområden. 
Arbetet utgår från skolans styrdokument samt barnkonventionens artikel 12 om barns rätt att uttrycka 
sina åsikter i frågor som rör barnet och att hänsyn ska tas till deras åsikter.

En organisation för det globala elevrådet finns etablerad för grundskolan sedan maj 2019 och 
regelbundna möten varje termin har genomförts sedan dess. Under 2020 har möten genomförts 
digitalt som en konsekvens av coronapandemin. Elevrepresentanterna förbereder mötena genom att 
fånga upp synpunkter från respektive skola och sedan återkoppla innehållet till klasskamrater och 
lokalt elevråd. Dagordningen för globala elevrådet utgår från de frågor eleverna själva valt ut att 
diskutera. Under läsåret  2019-2020 var fokus på ungdomars mående och skolans arbete för att främja 
psykisk och fysisk hälsa samt coronapandemin. Globala elevrådet berörde även "Riskful play" där 
eleverna fick ge konkreta förslag på utformning av rörelseytor vid fritidsgården Mega i Vallentuna. 
Globala elevrådets fokus för läsåret 2020-2021 är hållbara val, miljö- och klimatfrågor. Punkter kring 
hälsosamma och hållbara måltider, interaktiv digital klimatföreläsning är inplanerade för läsåret. 
Genomförda elevrådsmöten har gett positiv effekt, strukturen fungerar och skolorna är engagerade i 
arbetet. Flera skolor har ansvariga lärare som arbetar med elevinflytande och elevråd, dessa lärare har 
även stöttat deltagarna i det globala elevrådet. Den ursprungliga tanken har varit att det globala 
elevrådet även skulle omfatta elever på Vallentuna gymnasium. Erfarenheterna har dock visat att 
eleverna i grundskolan har gemensamma frågor kopplade till just högstadiet och därför behöver ett 
eget forum. Fortsatt arbete kommer att ske tillsammans med gymnasiets elevråd kring former för ett 
globalt elevråd för gymnasiets elever vilket dock har påverkats negativt av distansundervisning och 
höstterminens restriktioner och arbetet har skjutits fram till 2021.

 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Andel inköp av ekologiska livsmedel till förskolor och 
skolor

26,9 % 26,8 % 30 %

Skolmatens klimatpåverkan per kilogram livsmedel 
(kgCO2e)

1,61 - -

 Andel elever i åk 3 som känner sig trygga i skolan 
(Brukarenkät Våga visa, skolkommun) 

89 % 87 % 89 %

 Andel elever i åk 6 som känner sig trygga i skolan 87 % 82 % 79 %
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Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

(Brukarenkät Våga visa, skolkommun) 

 Andel elever i åk 8 som känner sig trygga i skolan 
(Brukarenkät Våga visa, skolkommun) 

81 % 84 % 85 %

 Andel vårdnadshavare i som anser att deras barn är 
tryggt i förskola eller familjedaghem (Brukarenkät Våga 
visa, skolkommun) 

96 % 96 % 97 %

 Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är tryggt 
i förskoleklassen, åk 3 och 6 (Brukarenkät Våga visa, 
skolkommun) 

93 % 89 % 91 %

Andel lärare i kommunala grundskolan med pedagogisk 
högskoleexamen

u.s. 80,9 % 80,6 %

Andelen heltidstjänster i kommunala förskolan med 
förskollärarexamen

u.s. 34 % 27 %

Andel heltidstjänster i kommunala fritidshemmet med 
pedagogisk högskoleexamen

u.s. 17 % 12 %

Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, samtliga 
medarbetare i kommunal verksamhet (män/kvinnor)

6,5/9,7 4,3/8,0 4,9/7,3

Personalomsättning, tillsvidare medarbetare 14,5 15,8 20,2

u.s. Aktuell statistik finns inte tillgänglig vid rapporteringstillfället på grund av förändrad sekretesspolicy hos SCB.

Bästa kommunen att bo och leva i

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

 Målet är uppfyllt

Hög kvalitet innebär för barn- och ungdomsnämnden att den undervisning som erbjuds i förskolor, 
grundskolor, fritidshem och grundsärskola ska hålla en hög kvalitet över tid med ett fokus på 
utveckling. En undervisning av hög kvalitet innebär en undervisning som möjliggör för elever att nå så 
höga resultat som är möjligt utifrån förmåga samt att eleverna får rätt stöd att nå detta i en trygg miljö. 
Den samlade måluppfyllelsen och meritvärdet för elever som avslutar grundskolan i kommunens 
grundskolor, har över tid en ökande trendkurva, vilket indikerar en undervisning som ger elever 
förutsättningar för lärande och utveckling och bidrar till kommunens mål att bedriva verksamhet av 
hög kvalitet. Barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med förskolor och skolor har under våren 
arbetat för att bedriva tillgänglig undervisning och omsorg med hög kvalitet trots pågående pandemi 
samt tagit fram en beredskapsplan för hur omsorg ska kunna bedrivas i hög grad vid en eventuell 
nationell stängning av skola som följd av pandemin.

Barn- och ungdomsnämndens arbete med att utveckla Vallentunas kommunala skolorganisation har 
bidragit till att skapa förutsättningar till hög kvalitet i kommunens alla förskole- och skolenheter, både 
i de centrala delarna och på landsbygden.

Genom digitalisering av olika processer inom förskola och skola som exempelvis specialkostansökan 
och närvaro- och värdegrundsarbete har barn- och ungdomsnämnden bidragit till att utveckla 
tillgänglighet och kommunal service för kommunens innevånare och effektivare arbetsprocesser 
mellan verksamheterna.

Nämndens mål: Attraktiv skolkommun

 Målet är uppfyllt



Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsberättelse 15(54)

Beskrivning

Barn- och ungdomsnämndens verksamheter ska för barnets bästa verka för att vara en attraktiv 
skolkommun genom en hög kvalitet i förskola och skola utifrån perspektiven kunskapsutveckling, 
lärmiljö och likvärdighet.

Hög kvalitet kan och bör värderas utifrån flera olika aspekter så som varje barns kunskapsutveckling, 
hälsa, lärmiljö och arbetsmiljö. Arbetet ska vara främst främjande och förebyggande med ett tydligt 
fokus på utveckling i syftet att nå hög kvalitet i hela organisationen. En verksamhet av hög kvalitet är 
en effektiv organisation som ständigt lär nytt och har beredskap för och klarar av att hantera 
förändringar och situationer som utmanar. För att nå hög kvalitet behövs professionell frihet och 
ansvar samt en ömsesidig tillit inom hela organisationen, mellan dess delar, och till externa aktörer. 
En förutsättning för det är ett välfungerande och relevant systematiskt kvalitetsarbete med stark 
koppling till skolans nationella uppdrag uttryckt i skollag och läroplaner.

En förutsättning för lärande och utveckling är en god lärmiljö. Lärmiljöer innefattar den fysiska 
miljön, den sociala lärmiljön och den pedagogiska verksamhet som bedrivs. Det inbegriper således 
både barnens och medarbetarnas arbetsmiljö. Lärmiljöer i Vallentunas förskolor och skolor ska så 
långt som möjligt vara tillgängliga, främjande och förebyggande. En tillgänglig lärmiljö är en miljö där 
barn och elever utifrån sina egna unika förutsättningar utvecklas, mår väl och lär sig. Lärmiljöerna 
måste därför präglas av likvärdighet. En god lärmiljö ger även medarbetare goda förutsättningar för 
att utöva sitt arbete och utvecklas.

Goda lärmiljöer förutsätter tillgång till barn- och elevhälsa av hög kvalitet. Barn- och elevhälsan ska 
tillföra sin särskilda kompetens till verksamheterna. Arbetet ska ha barnets utveckling mot målen och 
dess välmående i fokus och arbeta främst förebyggande och främjande. För att särskilt stödja 
utvecklingen och hög kvalitet i förskolan och fritidshemmen behöver andelen förskollärare och 
fritidspedagoger öka i verksamheterna.

Alla barn och elever ska ges lika möjligheter att utvecklas och nå målen, oavsett val av förskola och 
skola, förutsättningar eller bakgrund. En likvärdig utbildning betyder att barn- och ungdomsnämnden 
erbjuder förskola och skola med en hög kvalitet, där resultatskillnaderna mellan enheterna är små.

En annan viktig aspekt av hög kvalitet som behöver utvärderas systematiskt är hur barn, personal och 
vårdnadshavare uppfattar verksamheten. Hur verksamheterna och skolkommunen uppfattas utgör ett 
viktigt led i strävan mot att förskolor och skolor i skolkommunen Vallentuna ska vara ett självklart val 
för kommunens invånare.

Målanalys och grund för bedömning: 

Under 2020 har barn- och ungdomsförvaltningen påbörjat olika aktiviteter för att nå målet om att 
Vallentunas förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola bedrivs med hög kvalitet. Det 
systematiska kvalitetsarbetet har intensifierats och förtydligats under året för att utveckla uppföljning 
av resultat och arbetet med att identifiera problemområden samt sätta in rätt insatser för att motverka 
försämrade resultat och säkerställa att de åtgärdas och förebyggs framåt. Sett till Vallentunas 
grundskolors måluppfyllelse och genomsnittliga meritvärde för årskurs 9 har resultatet stabilt fortsatt 
att långsamt öka över tid vilket indikerar att pågående utvecklingsarbete gett en positiv effekt och ökat 
kvaliteten i verksamheten.

Satsningen kring fritidshemmets utveckling har fortgått under året enligt utsatt plan och har bidragit 
till både ökad kvalitet i verksamheten och ökad attraktivitet som arbetsgivare.

Kommunala grund- och grundsärskolan har under året fortsatt med aktiviteter för att öka elevnärvaro 
i undervisningen som startades höstterminen 2019 och gav märkbar effekt för närvaron i slutet av 
2019. Årets pandemi har gjort det är svårt att bedöma den fortsatta effekten arbetet har fått då 
frånvaro under våren och delar av hösten varit hög och det är svårt att tydligt urskilja vad som är 
frånvaro relaterat till coronapandemin eller annan frånvaro. Under höstterminen 2020 har dock 
andelen elever med frånvaro över 20 procent återigen minskat från 16 procent på vårterminen till 12,7 
procent på höstterminen. Minskningen av frånvaron gäller både totalt för kommunala verksamheten 
och för respektive skolenhet och även om frånvaron inte är på samma nivå som hösten 2019 så pekar 
utvecklingen av närvaron åt rätt håll i slutet av 2020. Arbetet med förebyggande av frånvaro och 
främjande av närvaro kommer att fortlöpa under 2021 och de nya rutinerna och arbetssätten 
utvärderas regelbundet för att ytterligare effekter ska kunna identifieras och följas upp i takt med att 
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coronapandemin avtar.

Kvalitetsuppföljningar har identifierat fortsatta utvecklingsområden kring ämnen med lägre resultat 
och elever med omfattande problematisk skolfrånvaro. Tillgängligt lärande, som handlar om 
förutsättningar  för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande 
skolverksamhet, kommer utifrån dessa områden att vara ett prioriterat område framåt för att utveckla 
undervisningen i den kommunala verksamheten och därmed fortsätta höja måluppfyllelse och 
meritvärde. Struktur och former kring det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats vilket har 
bidragit till förbättrade resultat. Detta är dock ett fortsatt utvecklingsområde för samtliga skolformer.

Arbetet med att öka verksamhetens resultat och likvärdighet är en långsiktig process som behöver ses 
över tid och även om den samlade bedömningen av indikatorer och pågående insatser är att målet är 
uppfyllt behöver utvecklingsarbete fortsätta framåt för att fortsatt kvalitet ska säkerställas och 
resultatet förbättras ytterligare.

Samverkan för bästa skola
Under 2020 har arbetet med Samverkan för bästa skola löpt på enligt Skolverkets planering. I 
samverkan för bästa skola ingår huvudmannen, elevhälsan, Karbyskolan och Bällstabergsskolan samt 
förskolornas rektorer. Insatser kopplat direkt mot undervisningen har startat under vårterminen 2020 
och fortsätter under hela läsåret 2020-2021.

Huvudmannen har bedömt att mål och problemformulering behöver omtolkas eftersom 
förutsättningar ändrats under projektets gång. Huvudmannen arbetar med styrning och utveckling av 
verksamheten och struktur och förståelse för det systematiska kvalitetsarbetet är i fokus för arbetet. 
En uppdelning av kvalitetsarbetet i tre olika tematiska resultattertialer ger större möjligheter till 
fördjupad analys på alla nivåer.

Elevhälsoteamen (EHT) i de ingående skolorna har en insats kring tillgängliga lärmiljöer samt 
främjande och förebyggande arbete. Man ser att tydlighet i elevhälsoteamens rutiner, roller och 
förväntningar behöver utvecklas samt att fokus på kompetens och överlämningar behövs.

En av Karbyskolans insatser riktas mot styrning och utveckling av verksamheter i syfte att organisera 
lärarnas arbetstid effektivt och få en välfungerande drifts- och utvecklingsorganisation. I 
delårsredovisningen framgår att skolan arbetar med elevernas delaktighet och regelbundet får in 
synpunkter från elevrådet, vilket är en positiv effekt. Skolan ser även tydliga tecken på utveckling när 
det gäller studiero och minskad skadegörelse. Mer uppmärksamhet har riktats på likabehandling och 
antalet kränkningsfall har minskat. Karbyskolans andra insats berör skolans uppdrag och likvärdig 
bedömning som görs under våren 2021.

Även i Bällstabergsskolan riktas insatserna mot styrning och utveckling av verksamheter för att ge 
elever kontinuitet och förutsättningar att nå så långt som möjligt samt för att få grundläggande 
struktur och driftsorganisation under 2020. I deluppföljnigen framgår att skolan arbetar för att se 
organisationens fyra avdelningar som en enda skola och har tvärgruppsmöten, vilket har skapat ökad 
förståelse mellan personalen i de olika arbetslagen. Synlig effekt är ännu inte tydlig bland eleverna 
ännu.

Förskolans rektorer har presenterat sina pågående insatser i ett seminarium för andra Samverkan för 
bästa skola-deltagare i hela landet och även för övriga rektorerna i kommunen. Förskolan arbetar med 
styrning och ledning av verksamheten i syfte att få en fungerande drifts- och utvecklingsorganisation 
samt att rektor har fokus på det pedagogiska uppdraget. Delredovisningen visar att förskolan upplever 
samsyn och ett större fokus på det pedagogiska uppdraget, inom förskolans rektorsgrupp, inom 
rektorsgruppen och i arbetet med Samverkan för bästa skola. Förskolans kvalitetsarbete lyfts även 
fram som mer synligt hos huvudmannen.

 

Språk-, läs och skrivutvecklande arbetssätt i förskolan och skolan

Barn och elevers språk-, läs- och skrivutveckling påverkas i hög grad av den språk- och lärmiljö som de 
möter i förskola och skola. Sjunkande läsresultat i olika internationella studier som Programme for 
International Student Assessment (PISA) och Progress in International Reading Literacy Study 
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(PIRLS) innebär ett behov av att utveckla och stärka ett språk-, läs och skrivutvecklande arbetssätt i 
skolans samtliga ämnen. En studie gjort på uppdrag av Skolverket visar att en stor andel av elever med 
stora läs- och skrivsvårigheter i årskurs två har kvarstående stora svårigheter i årskurs nio. Den tidiga 
läs- och skrivinlärningen har utifrån detta en avgörande betydelse för elevernas fortsatta skolgång och 
lärares kompetens inom läs- och skrivinlärning spelar en avgörande roll i arbetet.

Centrala barn- och elevhälsan i Vallentuna kommun har sedan 2019 arbetat med olika aktiviteter 
riktat mot förskolor, skolor, förvaltning och politik för att öka kunskap, kompetens och stärka 
arbetssätt. Under första delen av 2020 har kompetensutveckling kring det obligatoriska 
kartläggningsmaterialet "Hitta språket" och "Hitta matematiken" för lärare i förskoleklassen 
genomförts och kommunens specialpedagoger och speciallärare har deltagit i utbildningar med 
inriktning språkutvecklande arbetssätt.

Under hösten 2020 har arbetet fortgått med att uppmärksamma språkets betydelse för 
kunskapsinhämtning och måluppfyllelse samt med att förankra begreppet SLS, språk-, läs- och 
skrivutvecklande arbetssätt. Information och dialog har genomförts på alla nivåer i verksamheten, från 
nämnd till medarbetare i verksamheten och på förvaltningsnivå är SLS-begreppet numera förankrat 
och väletablerat. Handlednings- och fortbildningsuppdragen till personal inom förskola och skola har 
allt mer fått ett språk-, läs- och skrivutvecklande innehåll. Under hösten 2020 fick 30 av totalt 36 
förskolor processtöd i form av strukturerade samtal med syftet att följa upp arbetet med 
språksatsningarna riktade till förskolan. Processtödet visade att arbetet kommit igång i olika hög grad 
ute i verksamheten. Flertalet förskolor hade kommit en god bit på väg avseende tillgängliga läsplatser, 
högläsning, boksamtal samt användning av digitalt bibliotek (Ugglo). Användningen av bildstöd 
(Widgit Online) varierar i hög grad mellan enheterna, annat bildstöd förekommer sedan tidigare på 
flertalet förskolor vilket påverkar användningen. Satsningen pågick under en ansträngd period i och 
med coronapandemin vilket kan ha påverkat vissa förskolors möjligheter negativt.

Utbildningen Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i förskola och förskoleklass har erbjudits 
förskollärare och barnskötare i förskola samt förskollärare i förskoleklass som upptakt till fortsatt 
samarbete mellan förskola och förskoleklass. Utvärdering av utbildningen visar att deltagarna i hög 
grad var nöjda med innehåll, utfall av riktade utbildningsinsatser är svårbedömt på kort sikt och 
behöver följas upp över längre tid för att tydligare kunna påvisa effekt.

Sommaren 2020 genomfördes projektet Läsa äger, där ungdomar inom uppdraget för kommunala 
sommarjobb fungerat som läsinspiratörer genom högläsningsinsatser i förskola och på fritidshem, i 
samarbete med bibliotekets barnbibliotekarier. Totalt deltog 12 ungdomar efter en introduktions- och 
utbildningsdag och insatsen var ett uppskattat inslag i verksamheterna. Förhoppningen är att fortsatt 
kunna erbjuda sommaröppna förskolor och fritidshem detta.

Inför läsåret 2020-2021 implementerades testverktyget LegiLexi i kommunala grundskolans tidigare 
år och från och med höstterminen 2020 testverktyget obligatoriskt att använda för årskurs 1-3 i 
samtliga kommunala grundskolor. LegiLexi syftar till att tidigt identifiera elever som behöver stöd i sin 
läsning och på så sätt kunna anpassa undervisningen för att stödja elevernas läsning och kunna sätta 
in individuellt stöd där det behövs. Flertalet skolor genomförde testerna i god tid, medan ett fåtal 
klasser behövde extra stöd. Resultaten kommer att följas under våren 2021 för vidare analys.

Utveckling av fritidshemmet

En kartläggning gjord 2019 av utbildningsnivån på medarbetarna i kommunens fritidshem visade att 
endast 12 av dessa hade högskoleutbildning, drygt 30 medarbetare hade barnskötarutbildning och 
resterande cirka 90 stycken helt saknade pedagogisk utbildning. Läroplanen för förskoleklass, 
fritidshem och grundskola (Lgr 11), innehåller sedan ett par år tillbaka en del som är särskilt riktad till 
fritidsverksamheten. Från och med 1 juli 2019 anger även skollagen att endast legitimerade lärare får 
ansvara för att planera undervisningen på fritidshemmet. Utifrån dessa höjda krav är barn- och 
ungdomsförvaltningens plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt nödvändig och möjliggör 
att Vallentuna kommun kommer att kunna uppfylla de krav som nu ställs.

Under 2020 påbörjade två medarbetare fritidshemslärarutbildningen vid Södertörns högskola och till 
kommande studiestart i januari 2021 finns fyra sökande från Vallentuna kommun. Studierna sker 
parallellt med arbete på ordinarie arbetsplats vid respektive fritidshem där en heldag är vikt för deras 
studier.
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I samarbete med utbildningsföretaget Hermods har barn- och ungdomsförvaltningen organiserat för 
att outbildad fritidspersonal med tillsvidareanställning i Vallentuna kommun under läsår 2019-2020 
läst en barnskötarutbildning på arbetstid. 25 medarbetare genomförde utbildningen som bekostades 
av Övergångsfonden. Utbildningen har anpassats utifrån deltagarnas studievana och behov så att 
förutsättningar funnits att klara utbildningen. Deltagare som genomfört utbildningen uttrycker en 
ökad förståelse för uppdraget och ett ökat engagemang i utvecklingsarbetet på fritidshemmen. 
Ytterligare 14 medarbetare påbörjade utbildningen under läsår 2020-2021.

Barn- och ungdomsförvaltningen arrangerade under läsåret deltagande i Skolverkets digitala 
utbildning kring fritidshemmets uppdrag där barnskötare, fritidspedagoger och fritidshemslärare 
deltog. Utbildningen är utarbetad i samarbete mellan Skolverket och Ann S Pihlgren, fil. Dr i 
pedagogik vid Stockholms universitet. Pihlgren har bland annat anlitats av Skolverket som sakkunnig i 
framtagandet av läroplanens kapitel om fritidshemmet och de allmänna råden för fritidshemmet. 
Totalt 50 medarbetare deltog ledda av rektorer som genomfört motsvarade utbildning riktat mot 
skolledare året innan. Utbildningen gav nya kunskaper, nya kontaktnätverk och möjlighet till kollegialt 
lärande.

Det ökade ansvaret för våra relativt få högskoleutbildade fritidspedagoger/fritidsledare innebär 
indirekt en form av ledarskap av kollegorna i arbetslaget. I samarbete med HR-strateg och extern 
utbildare anordnades därför under vårterminen 2020 en intern utbildning "Ledarskap utan chefsskap" 
(LUC) där18 pedagoger från alla skolors fritidshem deltog. Utbildningen resulterade i nya 
kontaktnätverk arbetslagskontrakt och stärkta ledarroller hos deltagarna.

Det har under ett flertal år i Vallentuna kommun funnits ett fritidsnätverk där en medarbetare från 
varje fritidshem träffats och bland annat planerat gemensamma aktiviteter på skollov. Träffarna har 
skett sporadiskt utan någon uttalad ledare. Det har samtidigt funnits en utvecklingsgrupp för 
fritidshemmen under ledning av en rektor. Från och med läsår 2020-2021 leder en av deltagare från 
utvecklingsgruppen nätverket för att få en röd tråd hela vägen från den konkreta fritidsverksamheten 
via nätverket till utvecklingsgruppen vidare till rektorer och förvaltningschef. Detta i syfte att 
ytterligare säkerställa att fritidsverksamheterna uppfyller skollagens och läroplanens krav. 
Utvecklingsgruppen har också arbetat för en fortsatt utveckling av verksamheten kopplad till 
läroplanens mål genom ”Fritidshemmets pedagogiska planering” (FRIPP), bland annat genom en 
workshop i syfte att delge varandra goda exempel som sedan tas med till varje enhets 
fritidsverksamhet. På grund av coronapandemin genomfördes workshopen digitalt vilket inte ger 
samma effekt som ett möte i verkligheten men vi kommer anordna flera workshops när 
coronapandemin är över.

Fritidshemmens utvecklingsgrupp samarbetade även med Vallentuna kommuns miljöstrateg och 
barn- och ungdomsförvaltningen för att arbeta fram olika miljöpaket för fritidshemmen som under 
2020 har använts i fritidshemmens verksamheter. Miljöpaketen och miljökistorna knyter an både till 
läroplanen och till Vallentuna kommuns miljömål. Paketen innehåller en mängd uppdrag, experiment, 
lek och pyssel, studiebesök med mera. Denna aktivitet knyter även an till nämndens mål "Barn- och 
ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, grundskolor och fritidshem samt 
grundsärskola aktivt bidra till en giftfri miljö och ett återvunnet samhälle samt bidra till att begränsa 
klimatpåverkan". Många elever har idag redan stort engagemang i miljöfrågor och detta gedigna 
material har gett fritidspersonalen möjlighet att utmana eleverna i miljöarbetet.

Hösten 2020 deltog cirka 120 medarbetare i fritidshemmen i en utbildning i friluftspedagogik. 
Utbildningen leddes av Friluftsfrämjandet och var specialutformad utifrån våra önskemål och behov 
framtagna av kommunens miljöstrateg, fritidsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen. 
Syftet var att pedagogerna efter avslutad utbildning ska känna trygghet i att ta med eleverna ut i 
naturen för att utöva friluftsliv i Vallentunas skogar. Utbildningen bekostas genom ett bidrag från 
Länsstyrelsen.

Utvärderingar av de genomförda utbildningarna har varit överlag positiva och lärorika. Men de har 
tagit tid från planeringen av verksamheten och första halvåret av 2021 kommer att fokuseras på 
implementering i verksamheten så att kompetensutvecklingen också kommer eleverna till del. Den 
långsiktiga fortbildningsplanen är därför pausad under resterande läsår och går in i nästkommande 
steg till läsår 2021-2022.

Tillsammans med kommunikationsavdelningen har en rekryteringsfilm tagits fram i syfte att användas 
vid annonsering av lediga tjänster på kommunens fritidshem. Där lyfts bland annat nämndens 
satsningar på utbildning av fritidspersonalen fram vilket förhoppningsvis kommer locka till sig fler 
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sökande med högskoleutbildning då de får välutbildade kollegor att samarbeta med.

Stödjande processer för närvarofrämjande arbete

Barn-och ungdomsförvaltningen har under 2020 samlat olika pågående utvecklingsarbeten kopplat till 
främjande närvaroarbete under projektet "stödjande processer för närvarofrämjande arbete" för att 
skapa en röd tråd och samlat grepp kring närvarofrågan i kommunen.

Projektet arbetar mot de mål som är formulerade i en av insatserna inom projektet; 
"Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning", som leds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
där Vallentuna tillsammans med andra kommuner deltar. Insatsen har som mål att nå en förtydligad 
styrning och ledning mellan huvudman och verksamhet, öka upplevd meningsfull undervisning, 
delaktighet och stimulans för varje elev samt att alla skolor arbetar systematiskt, effektivt och 
likvärdigt med att följa upp frånvaro för att tidigt identifiera elever i riskzonen och sätta in tidiga 
insatser.

Insatserna inom projektet har syftat till att under 2020 ta fram riktlinjer som följer rådande 
lagstiftning och som säkrar barns rätt till utbildning samt rektors skyldighet att utreda frånvaro. 
Insatserna ska också möta det från verksamheten uttryckta behov av tydligare rutiner som fungerar 
som stödjande i processer att öka närvaron i skolan och förebygga frånvaro. Riktlinjer, rutiner, 
processer och system för närvaroarbete behöver kopplas samman och bli ett stöd i arbetet, för 
skolledare och personal i skolan samt ge kommunen möjlighet att ta sitt ansvar som huvudman och 
hemkommun.

Under hösten 2020 har det pågått ett arbete med att revidera rutinen "Rutin för att främja närvaro 
samt förebygga och åtgärda frånvaro" för grund- och grundsärskolan. Rutinen implementerades i 
verksamheten till höstlovet. Rutinen utgår ifrån att kommunen i det åtgärdande arbetet med frånvaro 
tidigt uppmärksammar frånvaro genom att skolan kontaktar elev och vårdnadshavare samt vid behov 
gör en enkel kartläggning som består att några korta frågor. Den enkla kartläggningen syftar till att 
snabbt identifiera orsaker till elevens frånvaro och ta reda på vilket stöd eleven behöver för att öka 
närvaro. Om en elev har upprepad eller längre frånvaro, oavsett om den är anmäld eller oanmäld, 
behöver skolan göra en fördjupad kartläggning med frågeställningar som kartlägger elevens situation 
utifrån flera perspektiv. Rektor är skyldig att skyndsamt se till att frånvaron utreds. Utredning av 
problematisk frånvaro ska utgå från varje enskild elev och elevens situation. Det kan finnas flera 
faktorer som är orsak till elevens frånvaro. Därför kan skola, vårdnadshavare behöva samverka med 
andra aktörer för att hitta strategier för ökad närvaro. Samtlig dokumentation sker i det digitala 
systemet DF respons som även säkerställer att huvudman får information om att rektor tagit beslut om 
att inleda en utredning.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade även under hösten 2020 nya riktlinjer om barns rätt till 
utbildning- skolpliktsbevakning och skolfrånvaro. Förändringarna innebär att Vallentuna kommun på 
ett bättre sätt kan hantera och följa upp uppgifter om utredning av problematisk frånvaro för 
kommunens elever i egna skolor samt på fristående skolor. Uppgifterna blir även fortsättningsvis en 
del i kommuns arbete med att säkerställa att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i Vallentuna 
får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Projektet har följt tidsplan och parallellt med framtagande av rutiner och riktlinjer som stödjer arbetet 
har arbetsgrupp och styrgrupp i projektet en viktig roll att fånga upp och koppla ihop processer för att 
gynna implementeringsarbetet. En viktig framgångsfaktor och erfarenhet i arbetet har varit vikten och 
förutsättningar för samverkan där flera professioner och representanter samt olika förvaltningar 
bidragit med viktiga perspektiv i utvecklingsarbetet.

Dans för hälsa

Den psykiska ohälsan hos ungdomar har ökat de senaste decennierna. Flickor ses vara mer utsatta än 
pojkar med högre grad av skattad nedstämdhet, magont, huvudvärk och andra stressrelaterade 
symtom. ”Dans för hälsa” är en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Örebro universitet som 
undersökte hälsoeffekten och kostnadseffektiviteten i att komplettera elevhälsa med dans för flickor 13 
till 18 år med stressrelaterad psykisk ohälsa. Resultatet visade att dansgruppen jämfört med 
kontrollgruppen ökade sin självskattade hälsa och minskade somatiska och emotionella symtom. 
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Kvalitativa analyser visade att det centrala i upplevelsen var en fristad från stress, stödjande 
gemenskap, glädje och energi, ökad acceptans och kroppsförankrad självtillit. Dansprojektets metod 
har sedan publikationen efterfrågats i såväl Sverige som internationellt och är nu implementerade på 
olika orter i form av startade dansgrupper.

Vallentuna kommun har under året bedrivit verksamheten Dans för hälsa. Insatsen har genomförts av 
två utbildade dansledare. Under hösten 2020 har en fast grupp på fem personer deltagit. 
Verksamheten har anpassats utifrån de rekommendationer som gäller för minskad smittspridning 
utifrån den rådande pandemin. Utvärderingen visar att deltagarna upplever att insatsen påverkat 
deras psykiska hälsa på ett positivt sätt.

 

Samverkan kring bedömning av specialkost

Vallentuna kommuns måltidspolicy beskriver hur arbetet med specialkostbedömningar ska ske. 
Kostenheten, skola och barn- och elevhälsan ska samarbeta och sambedöma specialkostansökningar. 
Kostintyg som avser anpassade måltider som egen meny, annan konsistens, uteslutande av vissa 
livsmedel trots att allergi inte ligger bakom, eller kost kopplat till neuropsykiatriska 
funktionsvariationer samt de kostintyg som avser svåra allergier eller flertalet allergier ska tas upp i 
skolornas elevhälsoteam för en gemensam bedömning. Detta för att få ett helhetsperspektiv på elevens 
behov och för att kunna tar fram en planering för elevens kosthållning. Modellen arbetades fram under 
hösten 2020 och en första sambedömning har prövats med elevhälsoteamet på en pilotskola. Försöket 
visar att modellen är ett bra sätt att skapa ett helhetsperspektiv och en samsyn på elevens behov 
mellan skola, elevhälsa och kök. Bedömningen behöver utvecklas med en struktur för hur bedömning 
ska ske, vilka kriterier som ska bedömas och beslutas om, för att bedömningarna ska bli likvärdiga i 
alla skolornas elevhälsoteam. Modellen är planerad att implementeras i samtliga skolenheter under 
2021.

 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Andel elever i åk 3 som deltagit i, och klarat alla delprov i 
nationella proven för matematik, kommunala skolor

u.s. 77 % 70 %

Andel elever i åk 3 som deltagit i, och klarat alla delprov i 
nationella proven för svenska/svenska som andraspråk, 
kommunala skolor

u.s. 85 % 76 %

Andel elever åk 6 i kommunala grundskolan som nått 
målen i alla ämnen

76 % 79 % 78 %

Andel elever åk 9 i kommunala grundskolan som nått 
målen i alla ämnen

83 % 81 % 82 %

Genomsnittligt betyg åk 9 i skolkommunen kommunala 
grundskolan 

236 234 235

Andel elever i kommunala grundskolan med total 
frånvaro över 20 procent (vt/ht)

16/12,7 % 8,8 % 7,7 %

Andel positiva svar vårdnadshavare förskola, pedagogisk 
omsorg “Verksamheten är stimulerande för mitt barn” 
(Brukarenkät Våga visa, skolkommun) 

96 % 96 % 96 %

 Andel positiva svar elever åk 6 på frågan “Jag är nöjd 
med min skola” (Brukarenkät Våga visa) 

78 % 75 % 65 %

Andel positiva svar elever åk 8 på frågan “ Jag är nöjd 
med min skola” (Brukarenkät Våga visa) 

73 % 67 % 72 %

Andel positiva svar vårdnadshavare förskoleklass, åk 3, åk 
6 på frågan “Jag kan rekommendera mitt barns skola” 
(Brukarenkät Våga visa) 

86 % 80 % 81 %
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Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Andel positiva svar vårdnadshavare förskola, pedagogisk 
omsorg på frågan “Jag kan rekommendera mitt barns 
förskola” (Brukarenkät Våga visa) 

92 % 91 % 92 %

u.s. Skolverket beslutade under våren 2020 att nationella prov skulle ställas in under våren på grund av coronapandemin och 
statistik för perioden saknas därför

Fler och växande Vallentunaföretag

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

 Målet är uppfyllt

Barn- och ungdomsnämnden har under 2020 fortsatt driva kultur- och idrottssatsningen, i samarbete 
med kultur- och fritidsförvaltningen. Syftet med satsningen är att ge elever i skolkommunen ökade 
kontaktytor med fler aktiviteter inom områden de annars inte hade mött eller fått erfarenhet av. 
Kultur- och idrottssatsningen har under året startat ett samarbete med Friluftsfrämjandet för att 
initiera ett arbete inom fritidshemmet kring friluftsliv i skolan. Samarbetet skapar ytterligare 
kontakter mellan skola, förenings- och näringsliv, knyter an till kommunens miljöstrategi och tar 
tillvara på den natur som finns i Vallentuna.

Barn- och ungdomsnämnden verksamheter har även bidragit till att möjliggöra lokalt företagande 
inom livsmedel genom de livsmedelsupphandlingar som kommunen arbetat med. Arbetet har lett till 
att mindre lokala livsmedelsföretagare ges bättre förutsättningar för att delta och konkurrera i 
kommunens upphandlingar av livsmedel. Kontakt och dialog med lokala näringslivet och lantbrukare 
har knutits för att trygga leveranser av livsmedel utifrån livsmedelsförsörjning i kris.

Barn- och ungdomsnämndens samarbete med lärosäten, exempelvis Stockholm och Uppsala 
universitet, kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) positionerar Vallentuna som en attraktiv 
samverkanspart. Under coronapandemin, när flera kommuner och fristående aktörer beslutade att 
inte ta emot VFU-studenter organiserade förskolor och skolor i Vallentuna för att klara av att ta emot 
fler studenter i sina verksamheter och på så sätt möjliggöra att studenterna kunde genomföra sina 
studier.

Nämndens mål: Framåt tillsammans

 Målet är uppfyllt

Beskrivning

Barn- och ungdomsnämnden ska för barnets bästa verka för att gå framåt tillsammans genom 
samverkan mellan skolverksamheter inom skolkommunen och näringsliv, föreningsliv samt lärosäten i 
regionen, både lokalt och regionalt.

Kunskaper om arbetslivet är en viktig del i utbildningen. Det ska inspirera till studier och ge barn och 
elever konkreta erfarenheter till gagn för fortsatta studier och yrkesval. För att nå goda resultat i detta 
arbete är det betydelsefullt att skolor samverkar med lokala företag och organisationer. Möten med 
yrkesverksamma personer ger en inblick i arbetslivet och kan även stimulera barn och elever till egna 
initiativ, entreprenörskap och eget företagande.

Samverkan mellan kommunala förskolor och grundskolor eller mellan kommunala och fristående 
verksamheter i skolkommunen ger ökad möjlighet till hög kvalitet och effektiva organisationer och 
nyttjande av lokaler och andra resurser. Genom etablering av fristående aktörer i kommunen ökar 
valmöjligheten för val av förskola och skola och det skapas en konkurrens som bidrar till att höja 
kvaliteten på verksamheterna. Barn- och ungdomsnämnden välkomnar därför och arbetar för att 
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möjliggöra etablering för intresserade fristående aktörer i kommunen.

Kompetens hos medarbetare och kunniga och engagerade förskollärare, lärare och fritidspedagoger är 
framgångsfaktorer för en verksamhet med hög kvalitet och det kollegiala lärandet är en motor i 
utvecklingsarbete. Samverkan med lärosäten för lärarutbildningar behöver stärkas i kommunen för att 
behålla och höja kompetensen hos redan anställda pedagoger. En god samverkan med lärosäten med 
syftet att attrahera och behålla studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i 
verksamheterna ger också ökade möjligheter till framtida rekryteringar och kompetensförsörjning i ett 
läge där behöriga och legitimerade lärare är en bristvara.

Målanalys och grund för bedömning: 

Inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter har det under året pågått flertalet kontakter och 
samarbeten som stärker kopplingen till lärosäten och utvecklar kompetensen i kommunen. Samverkan 
med lärosäten kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har fortsatt och utvecklats under 2020. 
Trots att coronapandemin skapade flertalet utmaningar att hantera i verksamheterna tog Vallentuna, 
utöver de planerade studenterna, emot ytterligare studenter som blivit av med sina VFU-platser i 
andra kommuner eller hos fristående aktörer. Inom kommunen pågår också ett samarbete mellan de 
kommunala förskolorna och Vallentuna gymnasiums barn- och fritidsprogram kring 
arbetsplatsutbildning. Samarbetet möjliggör både bättre förutsättningar för gymnasiets elever att 
komma ut i praktik och tillgång till framtida arbetskraft för förskolorna efter att elevernas studier är 
avslutade.

Kultur och idrottssatsningen har under 2020 fortsatt att knyta nya samarbeten mellan barn- och 
ungdomsnämnden och förenings- och näringslivet. Hösten 2020 startade samverkan med 
Friluftsfrämjandet upp kring friluftsliv i kommunens fritidshem. Satsningen knyter också an till 
kommunens miljöstrategi och ger elever ökade möjligheter till att lära känna sin närmiljö och natur.

Hösten 2020 inrättades i kommunen en kommundoktorandtjänst för språkdidaktik vid Stockholms 
universitet. Syftet med kommundoktoranden är att utveckla kopplingen mellan vetenskaplig grund 
och praktik i kommunen och inrättandet förväntas även bidra till ökad kompetens i kommunens andra 
skolverksamheter. Förskolan har under året haft ett fortsatt deltagande i utvecklingsprogrammet 
flerstämmig undervisning i förskolan (Fundif) vilket stärker verksamhetens förankring i och koppling 
till forskning kring förskola och skola och bidrar till förutsättning för vidare kompetensutveckling för 
medarbetare i kommunen.

Indikatorerna för nämndmålet visar att 191 olika praoplatser kunde erbjudas eleverna i årskurs åtta 
under våren 2020. Av dessa var 21 platser inom Vallentunas kommunala verksamheter och 170 platser 
inom externa organisationer och företag. Totalt antal elever som var ute på prao under våren var 196 
elever fördelat över olika veckor, fördelningen gör att samma praoplats kan ta emot olika elever under 
olika praoveckor. De allra flesta platserna, 84 procent, erbjöds utanför kommunala verksamheter. 
Fördelningen av praoplatser som erbjöds under våren indikerar att prao ger en möjlighet för eleverna 
att få insyn i arbetslivet inom både kommunala verksamheter som privata. Prao under våren var i hög 
grad påverkad av den pågående coronapandemin, både vad gäller att kunna genomföra prao för 
eleverna och arbetslivets möjligheter att kunna ta emot praoelever. Barn- och ungdomsförvaltningen 
har behövt se över alternativa lösningar för att säkerställa att eleverna får den utbildningen med 
arbetslivsperspektiv de har rätt till så länge coronapandemin fortgår och en plan för detta utarbetas 
under hösten 2020.

Den samlade bedömningen för målet utifrån indikatorer och aktiviteternas utfall är att samverkan 
mellan skolverksamheter inom kommunen och näringsliv, föreningsliv samt lärosäten i regionen, både 
lokalt och regionalt har kunnat fortgå såväl som utvecklats trots coronapandemin som påverkat flera 
av de inarbetade aktiviteterna. Målet bedöms utifrån det som uppfyllt.

Flerstämmig undervisning i förskolan 

Programmet ”Flerstämmig undervisning i förskolan” (Fundif) pågår under tre och ett halvt år och 
genomförs i samverkan mellan fristående institutet för Innovation, Forskning och utveckling i skola 
och förskola, kommuner och Malmö universitet. Syftet med programmet är att på alla nivåer utveckla 
såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Målet med 
projektet är att "hela organisationen arbetar med frågor kring vad som karaktäriserar undervisning i 
förskolan, ökar sin medvetenhet om det (ämnes) didaktiska innehållet och dess upplägg i denna 
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skolform”. I programmet deltar drygt 300 förskollärare, rektorer och verksamhetschefer från åtta olika 
kommuner.

Under 2020 har deltagandet fokuserat på att fördjupa förståelsen för hur undervisningen i förskolan 
kan planeras och genomföras på vetenskaplig grund samt hur rektorer kan ge förutsättningar för och 
bygga en organisation som stödjer detta arbete vidare även efter att medverkan i forsknings- och 
utvecklingsprojektet har avslutats. Antalet medverkande förskollärare i ”Fundif” har ökat så att alla 
kommunala förskolor i Vallentuna ska kunna ha en nyckelperson som verkar för spridningen av 
projektets innehåll och fokus. I och med coronapandemin har träffarna under året främst varit digitala 
vilket har ökat möjligheten för fler förskollärare att kunna delta. Utvärderingar visar på positiv 
responsen, pedagogerna har uttryckt att det varit givande att fler förskollärare på förskolan har kunnat 
diskutera och reflektera samt stötta i arbetet med att förstå och sprida begreppet ”flerstämmig 
undervisning” så att kvaliteten på undervisningen i förskolan utvecklas.

I arbetet med att följa upp deltagandet och utveckla en struktur för hur arbetet ska fortskrida efter 
avslutat utvecklingsprogram har kartläggning av nuläge, som en del i det systematiska kvalitetsarbetet 
identifierats som ett utvecklingsområde. Utifrån det fokuserades arbetet på fördjupning av 
nulägeskartläggning, vilket inom Fundif kallas för ”förbedömning”, i syfte att öka förståelse för 
begreppet och hur det kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten. Under hösten 
2020 presenterades och påbörjades arbetet med det sista undervisningsupplägget som genomförs i 
samverkan med Ifous. Vallentunas förskolor valde att testa det utvecklingspedagogiska 
undervisningsupplägget då det låg i linje med andra utvecklingsprocesser och satsningar som redan 
påbörjats i kommunen, exempelvis barn- och ungdomsnämndens satsning på språkutvecklande 
arbetssätt och tidiga språkinsatser. Arbetet utgår från ett gemensamt läroplansmål inom normer och 
värden där resultatet av undervisningsupplägget analyseras för att sedan forma strategier på 
enhetsnivå. Under hösten lanserades även en dokumentationsvägg där de teoretiska 
undervisningsuppläggen från Fundif-projektet visualiserades. Syftet med dokumentationsväggen är att 
vara ett stöd för pedagogerna i förskolan när undervisningen planeras. Deltagandet i Fundif förväntas 
leda till att förskollärare i större grad använder begreppet flerstämmig undervisning i dialog kring sitt 
pedagogiska uppdrag med varandra och med andra pedagoger, användningen av stödverktygen 
kopplat till Fundif ökar och att undervisningen i högre grad utgår från de teoretiska 
undervisningsuppläggen. En annan förväntad effekt av arbetet är att den röda tråden i det 
systematiska kvalitetsarbetet, från den lokala nivån i verksamheten till förvaltning och barn- och 
ungdomsnämnden, stärks och utvecklas.

Under våren 2021 fortsätter Fundif med fokus på hur alla pedagoger på samtliga förskolor ska ge 
förutsättningar för vidare arbete kring begreppet flerstämmig undervisning. Utmaningen är att sprida 
kunskapen och förståelsen för flerstämmig undervisning samt att säkerställa att flerstämmig 
undervisning lever kvar även efter att vårt deltagande i samverkansprojektet är slut. För att uppnå 
förväntad effekt behöver arbets- och utvecklingsorganisation utvecklas ytterligare så att hänsyn tas till 
den nya skolorganisationens förutsättningar och utmaningar kopplat till Fundif. Struktur för hur 
nyckelpersonernas kompetens samt vilka forum som behövs för att fördjupa och sprida arbetet med 
flerstämmig undervisning kommer också utvecklas vidare.

 

Friluftsliv inom kultur och idrottssatsningen

Barn-och ungdomsnämnden antog i maj 2020 "Strategi för mer rörelse och kultur inom Vallentunas 
grundskolor, grundsärskola och fritidshem". I den formuleras sex inriktningar för arbetet utifrån 
nämndens prioriterade fokusområden. Det handlar om att arbetet sker utifrån barnets bästa, att alla 
elever ska må bra både fysiskt och psykiskt och vara aktiva i skolan och på fritiden, samt att förbättra 
elevernas hälsa och förutsättningar till goda skolresultat. Dessutom ska eleverna få möjlighet till 
rörelse och kulturskapande inom ramen för hela skoldagen. I strategin formuleras också betydelsen av 
hälsosamma måltider samt arbete för att stärka fritidshemmens roll.

Arbetet med friluftsliv är en aktivitet för att nå målen i strategin och ingår i kommunens kultur- och 
idrottssatsning.

Läsåret 2019-2020 startade ett utvecklingsarbete mellan flera förvaltningar med syfte att stärka 
arbetet med miljö, natur, friluftsliv och fysisk aktivitet i grundskolan och dessutom att lyfta personalen 
på fritidshemmen som en resurs i miljö- och folkhälsoarbetet. För att ytterligare stärka 
fritidshemmens roll har 120 pedagoger på kommunens fritidshem gått utbildningen ”Friluftsliv och 
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utomhuspedagogik” under höstterminen 2020. Utbildningen är specialutformad av Friluftsfrämjandet 
utifrån lokala önskemål och behov och har varit både webbaserad och på plats i skogsområden i 
Vallentuna. Pedagoger som arbetar med elever med särskilda behov har fått en särskilt anpassad 
utbildning. Syftet med kompetensutvecklingen har varit att ge personalen ökad kunskap så att de kan 
använda utomhuspedagogik och friluftsliv som en del av fritidshemmens ordinarie verksamhet utifrån 
kunskapen att naturen har positiva effekter på både barns hälsa, inlärning och omtanke för miljön. 
Målet med utbildningen var att pedagogerna efter avslutad utbildning skulle känna sig trygga i att ta 
med eleverna ut i naturen för att utöva friluftsliv i Vallentunas skogar så att de tidigt lär sig att 
uppskatta naturen, värna om den och lär sig använda den som en källa till välbefinnande på olika sätt. 
Utbildningen har lett till nya arbetssätt samt att ett nätverk mellan kommunens fritidshem har skapats 
för utbyte av erfarenheter, metoder och material.

 

Utveckla Prao

Prao genomförs i Vallentuna kommun under vårterminen för årskurs åtta då eleverna är ute på olika 
arbetsplatser under två veckor. Under våren 2020 hann eleverna på Karbyskolan, Karlslundsskolan 
och Lovisedalsskolan vara ute på prao innan pandemin påverkade arbetsplatsers möjligheter att ta 
emot praoelever och skolors möjlighet att genomföra prao. Hagaskolans elever genomförde fem av tio 
dagar innan rekommendationer för åtgärder för att minska smittrisk ledde till att barn- och 
ungdomsförvaltningen fattade beslutet att avbryta prao för eleverna och skjuta upp Hagaskolans 
resterande fem dagar samt Bällstabergsskolans, Olympiaskolans och Rosendalsskolans alla tio dagar. 
Planen var att istället genomföra prao under hösten men redan innan terminsstart stod det klart att 
det inte var möjligt på grund av fortsatt nuläge för pandemin. Skolverket anger att skolorna har 
möjlighet att genomföra alternativ till prao och verksamheten planerar för andra aktiviteter som kan 
ge eleverna likvärdiga kunskaper om arbetslivets förutsättningar och möjligheter.

Under hösten 2020 förberedde skolorna två olika spår inför prao våren 2021, men fattade ett 
gemensamt beslut om att ställa in prao till vårterminen 2021. I stället har skolorna, tillsammans med 
SYV-enheten, utvecklat olika koncept för att genomföra alternativ till prao på de olika skolenheterna. 
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer inför våren 2021 att fortsätta utveckla praoarbetet och 
samverkan mellan skola och arbetsliv, genom att upparbeta ett fast antal bestämda arbetsplatser inom 
kommunal verksamhet, likt en prao-bank, för att utveckla möjligheten att ge förutsättningar för alla 
elever till en bra prao under sin skoltid.

 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Antal PRAO-platser årligen som Vallentunas kommunala 
verksamheter kan erbjuda elever i kommunala 
grundskolan

21*

Antal PRAO-platser årligen som externa organisationer 
och företag i och utanför Vallentuna kommun kan 
erbjuda elever i kommunala grundskolan

172*

*Antal platser för 2020 har i hög grad påverkats av coronapandemin men behöver ses utifrån att inte alla elever i årskursen 
genomförde traditionell prao under 2020.

Närmare till allt

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

 Målet är uppfyllt

En god skol- och förskoleverksamhet bidrar till att Vallentuna kommun är attraktiv, tillgänglig och 
utvecklande för de som bor här eller vill flytta till kommunen. Barn- och ungdomsnämnden har under 
2020 bidragit till kommunens mål genom att kunna erbjuda god tillgång till förskola och skola i 
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kommunen som en service till kommunens nuvarande och framtida innevånare. Vallentuna som 
skolkommun fortsätter att öka andelen av folkbokförda barn som går i skolkommunen. Under 
föregående år har barn- och ungdomsnämnden öppnat en ny kommunal grundskola, vilket ger en 
ökad valmöjlighet av skolor för elever och vårdnadshavare i kommunen och beslutet i juni 2020 om en 
ny skolorganisation skapar förutsättningar för hållbara förskolor och skolor att erbjuda kvalitativ 
utbildning. En skolorganisation som skapar bra förutsättningar för attraktiva tjänster har också 
möjlighet att locka fler att jobba i kommunen.

Barn- och ungdomsnämnden arbetar, utöver att skapa en god skol- och förskoleverksamhet i egen regi, 
för att skapa goda förutsättningar till fristående aktörer att etablera sig i kommunen. Barn- och 
ungdomsnämnden kan utifrån det ses bidra till Vallentuna som en växande storstadsregion.

 

Nämndens mål: Mobilitetens möjligheter

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper.

Beskrivning

Barn- och ungdomsnämnden ska för barnets bästa verka för att ta vara på de möjligheter som ökad 
mobilitet medför, utifrån geografiska men också digitala perspektiv. Genom digitalisering kan 
geografiska avstånd överbryggas och skapa fler möjligheter för barn och elever i förskola och skola och 
för samverkan med region och omvärld i gemensamma frågor.

Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med förskolor och skolor arbeta för att möjliggöra 
ökad inriktning, det vill säga ett utvecklat arbete kring att fånga upp olika verksamheters lokala 
förutsättningar och identiteter. Genom inriktning skapas en ökad variation och valmöjlighet inom 
skolkommunens förskolor och skolor, vilket bidrar till att kommunen blir ett självklart val för föräldrar 
i Vallentuna i val av förskola och skola.

Goda lärmiljöer bygger på moderna verktyg och arbetssätt som rustar barn och elever för framtiden. 
En digitalisering av förskolan och skolan är en förutsättning för att erbjuda en tillgänglig undervisning 
och erbjuda alla barn och elever möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Digitalisering innebär 
också nya möjligheter att förbättra undervisningen och ta tillvara på möjligheterna som digital teknik 
skapar som inte begränsas av fysiska avstånd och tid och rum. För att ta tillvara på digitaliseringens 
styrkor krävs en välplanerad IT-strategi. Genom en strategi som inrymmer digital infrastruktur, 
administrativa och pedagogiska verktyg, kommunikationsplattformar samt kompetensutveckling för 
personal skapas bättre förutsättningar för måluppfyllelse och gör kommunen till ett självklart val som 
skolkommun och en attraktiv arbetsgivare.

Målanalys och grund för bedömning:

Coronapandemin under 2020 innebar stora förändringar för barn- och ungdomsnämndens 
verksamheter och flertalet av de utvecklingsarbeten som pågick eller planerades starta under perioden. 
Digitala verktyg och utveckling av digital undervisning har möjliggjort att starta ökad samverkan 
mellan skolenheter och gemensamt nyttjande av lärarkompetenser som finns i kommunen men som 
skolenheter inte har tillgång till. Moderna språk och modersmål har via digital undervisning gjorts 
tillgänglig på ett annat sätt än vad som hade kunnat vara möjligt endast i fysisk form. För 
digitaliseringen av förskola och skola innebar pandemin en skjuts för utvecklingen av digitala 
lösningar i undervisningen och användandet av digitala verktyg både för barn och vuxna i 
verksamheten men situationen identifierade också snabbt utvecklingsområden för att nå målet om 
mobilitetens möjligheter. Kompetens hos medarbetare att använda digitaliseringen som ett 
pedagogiskt verktyg i undervisningen samt att förutsättningar för att utveckla digital kompetens hos 
barn och elever i kommunens förskolor och skolor har under 2020 inte visat sig vara likvärdig och 
kunskapsnivå och vana hos pedagogerna skiljer sig åt. Detta innebär att utvecklingen av digitaliserad 
undervisning är ett prioriterat område framåt där strukturer för skolornas digitala undervisning följs 
upp och ligger till grund för vidare utvecklingsarbete och satsningar.

Barn- och ungdomsförvaltningen har under året initierat ett utvecklingsarbete för att skapa 
förutsättningar inför digitaliseringen av nationella prov som startar 2023. De digitala nationella 
proven ställer krav både på hög tillgång till digitala verktyg och på kompetens hos personal och elever. 
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Värdet som redovisas för antal digitala verktyg per barn/elever i målets indikatorer inkluderar totalt 
antal digitala verktyg för totalt antal barn/elever i förskola respektive grundskola. Utfallet för 
indikatorerna behöver ses utifrån att tätheten vad gäller digitala verktyg, skiljer sig mellan olika åldrar, 
årskurser och stadier. För äldre elever i grundskolan är antalet digitala verktyg per elev generellt sett 
högre än för F-3 och årskurs 4-6, vilket påverkar det totala värdet i indikatorn för grundskolan. I 
förskolan sker arbetet med digitala verktyg generellt gemensamt i barngruppen eller i mindre grupper 
vilket påverkar behovet av antal verktyg per barn. Tillgång till digitala verktyg i grundskolans senare år 
är hög, där är tätheten generellt en elev per digitalt verktyg. Under året har barn- och 
ungdomsförvaltningen genomfört inköp av digitala verktyg och tillbehör för vidare att stödja 
skolenheternas arbete med tillgång av digitala verktyg och skapa förutsättningar för likvärdig skola i 
kommunen.

Inom målområdet har aktiviteter som berör internationella samarbeten och utbyten pågått, ett område 
som i hög grad påverkats av coronapandemin och skapat stora begränsningar i arbetet och 
utbytesprogram med resor till andra länder har fått pausas helt. De arbetssätt och lärdomar av det 
digitala arbetet som gjorts på lokal nivå under året, både mellan skolenheter inom kommunen och 
genom distansarbete kan dock bidra till ytterligare utveckling vad gäller samarbete över gränser, både 
nationellt och internationellt.

Den samlade bedömningen av indikatorernas och utvecklingsarbetets utfall är att målet endast delvis 
är uppfyllt.

 

Befolkningsprognos och lokaler

Befolkningen förväntas årligen öka med mellan 200 till 500 personer de närmaste tio åren. År 2030 
förväntas kommunens befolkning att uppgå till drygt 38 000 invånare, jämfört med 34 000 invånare 
våren 2019. Inom samma tidsperiod beräknas antalet skolelever mellan 6 och 15 år öka från cirka 
5 200 elever år 2020 till 5 400 elever år 2030.

 

Skolval 2020
Det obligatoriska skolvalet genomförs i början av varje år till förskoleklass och årskurs sju. Skolvalet 
inför läsåret 2020-2021 visade att det totala antalet elever i förskoleklass ökar, men det skiljde sig 
mellan skolenheter. De skolor som hade den största ökningen är Gustav Vasaskolan samt 
Karlslundsskolan. Ökningen på Karlslundsskolan berodde på att Hagaskolan till läsåret 2020-2021 
minskade sina antal förskoleklasser från fyra till tre då skolan successivt växer med ökande antal 
klasser i de högre årskurserna, vilket ökar trycket på Karlslundsskolan. Även Lovisedalsskolan ökade 
antalet förskoleklasselever med 20 elever. Skolvalet till årskurs sju visade inte på några betydande 
avvikelser mot tidigare läsår.

Andelen elever som väljer att gå i en skola inom skolkommunen uppgår för läsåret 2020-2021 till 88 
procent.

 

Digital undervisning och digitalisering

Coronapandemin start under våren 2020 skapade stora behov av att öka digitaliseringen av svenska 
skolan. Samtliga grundskolor inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde höll under hela 
vårterminen 2020 sin verksamhet och undervisning igång fysiskt i skollokalerna. Den situation som 
rådde, där verksamheten och förvaltningen samtidigt förberedde sig på ett eventuellt nationellt beslut 
om att stänga förskola och skola och endast bedriva omsorg för prioriterade samhällsgrupper, tvingade 
snabbt fram digitala lösningar för att vid ett sådant läge kunna fortsätta bedriva undervisning digitalt. 
Verksamheten arbetade med att utveckla befintliga digitala verktyg och resurser så att de kunde 
användas för undervisning på distans och flertalet skolenheter letade nya lärverktyg som digitala 
läromedel för att skapa förutsättningar för digital undervisning. Modersmålsundervisningen som 
under vanliga former samlar elever från olika skolenheter övergick under våren till att genomföras 
digitalt som fjärrundervisning eller distansundervisning vilket i slutet av 2020 åter aktualiserades efter 
att ha genomfört delar av höstterminen i fysisk form.

Inför sista skolveckan i december 2020 beslutades i samråd med smittskyddsläkare utifrån läget i 
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regionen, att undervisningen för elever i årskurs sju till nio skulle övergå till digital 
distansundervisning. Högstadieskolorna ställde på en dag över från fysisk undervisning till digital 
vilket i hög grad prövade beredskap och den digitala kompetens som förberetts tidigare under året. 
Uppföljning av perioden visade att beredskapen i skolorna var hög och att den digitala undervisningen 
kunde bedrivas som planerat utan större hinder.

Under större delen av 2020 har personal på barn- och ungdomsförvaltningen arbetat på distans och 
möten har skett digitalt främst via Microsoft Teams. Samtliga på kontoret behärskar och kan delta och 
leda digitala möten via Teams. Då skolor använder tjänsten Google har även många på barn- och 
ungdomsförvaltningen fått utbildning hur man håller och deltar i Google Meet möten samt delar 
dokument via Google.

Aktiviteten att kollegialt utveckla digital kompetens och digitala arbetssätt i förskola och skola har 
initierats under hösten 2020. Ett digitalt nätverk med rektorer från förskola, grundskola, gymnasium 
och barn- och ungdomsförvaltningen har startats upp med syfte att öka det kollegiala lärandet och 
utveckla processer och verksamheter. Uppdraget är att använda och sprida den unika kompetensen 
som finns på olika enheter för att bredda kompetensen i alla verksamheter. Detta planeras kunna 
genomföras genom digital undervisning och fortbildning över skolformer. Under våren 2021 kommer 
en förskola och en grundskola prova att genomföra lärtillfällen digitalt med andra enheter. 
Utvärdering kommer att ske under vårterminen 2021 för att se hur projektet kan utvecklas och utökas 
till att omfatta alla enheter.

 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Andel elever folkbokförda i Vallentuna som går i skola 
inom skolkommunen 

88 % 87,5 %

Beläggningsgrad i kommunala förskolor och skolor *

Digitala verktyg i förskolan, antal digitala verktyg per barn 
i förskolan

0,19

Digitala verktyg i skolan, antal digitala verktyg per elev i 
grundskolan

0,67

* Indikatorn saknar systemstöd och utfall finns inte tillgängligt för 2020

God ekonomisk hushållning

Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas 
kostnadseffektivt.

 Målet är uppfyllt

Coronapandemi har påverkat barn- och ungdomsnämnden i hög utsträckning under 2020. Sjuktalen 
och vikariekostnader har ökat kraftigt. Coronapandemin har dock inte påverkat nämndens 
ekonomiska resultat i någon stor utsträckning då de ökade kostnader för vikarier har kompenserats av 
staten i form av ersatta sjuklönekostnader. Vissa ökade kostnader för städ och material kopplat till 
coronapandemin har funnits men anses vara av ringa betydelse för det ekonomiska utfallet.

Under årets första perioder visade skolpengen på ett underskott vilket ledde till försiktighet både 
gällande investeringar och övriga kostnader. Skolpengen påvisar nu vid årets slut på ett överskott.

Barn- och ungdomsnämnden har under året fokuserat på kärnverksamhetens ekonomi och med olika 
insatser minskat på kringkostnader samt ett större fokus på uppföljning och förståelse för 
ekonomistyrning. Åtgärder för minskade städ- och lokalkostnader har gjorts genom att säga upp 
flertalet externa lokaler samt upphandlat delar av den egna städverksamheten. Förändrade riktlinjer 
har bidragit till lägre kostnader då riktlinjerna blivit mindre generösa ut mot innevånare. Fokus på ett 
koncerntänk gör att verksamheterna får en förståelse även för kommunens gemensamma ekonomi 
samt vikten av att bidra till kommunens ekonomi i helhet.
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Barn- och ungdomsnämnden har en budget i balans för året och målet bedöms som uppfyllt.

Nämndens mål: God ekonomisk hushållning

 Målet är uppfyllt

Beskrivning

Barn- och ungdomsnämnden ska för barnets bästa löpande eftersträva en ekonomi i balans och en god 
ekonomisk hushållning. Samverkan ska prägla ekonomistyrningen och regelbunden utvärdering ska 
ske för att säkerställa att resurser används på rätt sätt för att skapa lärande-effekter för barn och elever 
i verksamheten.

Genom en verksamhet som löpande prövar möjligheter till nya och effektiva arbetssätt och 
organisation skapas utrymme för framtida behov. Samverkan kring ett effektivt lokalnyttjande och 
anpassningar för att möta barn och elevers olika behov samt ett prognosarbete som stödjer 
verksamheternas planering skapar förutsättningar för förskolor och skolor att utveckla goda lärmiljöer 
med hög måluppfyllelse.

Barn- och ungdomsförvaltningen i samverkan med rektorer arbetar med att utveckla strukturer för att 
öka precision i prognosarbetet för varje resultatenhet.

Målanalys och grund för bedömning: 

Barn- och ungdomsnämnden har under 2020 fattat ett flertal beslut som möjliggör en ekonomisk 
hushållning. I juni fattades beslut om ny skolorganisation vilket möjliggör för fler verksamheter att 
hålla budget och bedriva sina verksamheter kostnadseffektivt. Barn- och ungdomsnämnden har även 
fattat beslut om flertalet förändrade riktlinjer bland annat inom skolskjuts, barnomsorg på obekväm 
arbetstid samt för omsorgstider i förskola och fritids med syfte att möjliggöra att resurser riktas direkt 
mot den pedagogiska verksamheten. Den samlade bedömningen är att en budget i balans, en tydlig 
och frekvent ekonomiuppföljning och styrning tillsammans med genomförda ekonomiska åtgärder 
under året samlat har skapat förutsättningar att ha en god ekonomisk hushållning och målet bedöms 
vara uppnått.

 

Minska antalet externt inhyrda lokaler

Barn och ungdomsförvaltningen har nu avslutat alla kontrakt på externt inhyrda lokaler och innehar 
nu endast internt inhyrda lokaler.

Under sommaren 2020 har barn- och elevhälsan samt enheten för integration och studie- 
yrkesvägledning (SYV), lämnat lokalerna i gamla polishuset. Barn- och elevhälsan har flyttat till delar 
av barn- och ungdomsförvaltningens lokaler och enheten för integration och SYV har flyttat till delar 
av gymnasiets lokaler.

Barn- och ungdomsförvaltningen har sagt upp kontrakten på de två externt inhyrda lokalerna på 
Hjälmstavägen som finns kvar. Särskilda undervisningsgruppen Atlas har flyttat in i lokaler i 
Karlslundsskolan norra. Öppna förskolan är kvar i sina lokaler fram till årsskiftet, därefter flyttar de 
till Disponentvillan på Åby gata 3. Lokalen kommer att samhyras med Kulturförvaltningen.

 

Revidering av riktlinjer

Barn- och ungdomsförvaltningens arbete med att utveckla barn- och ungdomsnämndens riktlinjer och 
i förekommande fall tillhörande rutiner, påbörjades under våren 2020 som ett led i att minska 
kostnader som inte är direkt knutna till den pedagogiska kärnverksamheten. Arbetet är omfattande 
och prioritering har hittills gjorts av de riktlinjer som behöver revideras, exempelvis med hänvisning 
till lagändring eller ställningstagande av barn- och ungdomsnämnden i en viss fråga. Under året har 
barn- och ungdomsförvaltningen identifierat ett behov av att säkerställa kontinuitet och lika arbetssätt 
när det gäller upprättande av nya eller reviderade riktlinjer och rutiner. I syfte att möta ett sådant 
behov har barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram en rutin för implementering av nya eller 
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reviderade riktlinjer. Rutinen omfattar dels uppstart, med fokus på sammansättning av arbetsgrupp 
och beskrivning av behov, dels tydliggörande av processens olika led, inklusive implementering och 
kommunikation av beslut, både inom barn- och ungdomsförvaltningen och ut till verksamheterna. Vid 
revidering eller upprättande av nya riktlinjer ingår att särskilja vad som ska omfattas av riktlinjer, som 
ska antas av utbildningsnämnden, och rutiner. På det sättet kan barn- och ungdomsförvaltningen 
tillsammans med verksamheterna mer aktivt arbeta med att utveckla befintliga rutiner, vilket skapar 
goda förutsättningar för att arbete med rutiner inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Budget i balans Ja

Prognosavvikelse i procent mot budget * 0,9%

* Indikatorvärde för prognosavvikelse i procent mot budget beräknas utifrån prognos för helår i delårsrapporten jämfört 
med utfallet för helåret.
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Styrkort

Analys - Kund/Invånare

 Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Enkätsvar Våga Visa, elever och vårdnadshavare

Andel elever som känner sig trygga i skolan, åk 3 89 % 87 % 89 %

Andel elever som känner sig trygga i skolan, åk 6 87 % 82 % 79 %

Andel elever som känner sig trygga i skolan, åk 8 81 % 84 % 85 %

Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är 
tryggt i förskola eller familjedaghem 96 % 96 % 97 %

Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är 
tryggt i förskoleklass, åk 3 eller 6 93 % 89 % 92 %

Andel elever som upplever studiero, åk 6 74 % 65 % 69 %

Andel elever som upplever studiero, åk 8 65 % 63 % 65 %

Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn har 
studiero i åk 3 och 6 76 % 63 % 71 %

Kommentar

Sammanfattande analys Kund/Invånare

De årliga kundundersökningarna som genomförs i Vallentuna kommun visar att en stor andel av de 
elever och vårdnadshavare som går i förskola eller skola i kommunen känner sig trygga i 
verksamheten. Resultaten har varit stabila över tid med mindre avvikande resultat och små variationer 
över de senaste åren. Analys av de ingående frågorna i enkäterna kopplat till trygghet visar på att 
upplevelsen av att skolan arbetar mot kränkande behandling värderas lägre än övriga trygghetsfrågor. 
Det gäller både för elevers och vårdnadshavares upplevelse. Även upplevelsen av att skolan ingriper 
om någon behandlas illa värderas lägre än upplevd trygghet och trivsel. För att öka tryggheten för 
elever och vårdnadshavare i verksamheten ytterligare behöver kommunen fortsätta arbeta med att 
utveckla det elevhälsofrämjande arbetet och att systematiskt följa upp arbetssätt kring kränkande 
behandling i verksamheterna.

Frågor som rör studiero visar att både elever och vårdnadshavare i kommunens skolor upplever att 
studieron har förbättrats under 2020 jämfört med tidigare år och i årskurs tre och sex är resultaten 
över genomsnittet för ingående kommuner i undersökningen. Studiero har varit ett identifierat 
utvecklingsområde för de kommunala grundskolorna och under läsåret 2019-2020 har alla skolor 
arbetat med att ta fram, kommunicera och förankra ordningsregler hos elever och vårdnadshavare. 
Detta skulle kunna vara en orsak till att resultatet förbättrats under året och studiero kommer följas 
upp på nytt våren 2021 när nya enkätresultat kommer för att se om effekten kvarstår.

För både trygghet och studiero visar undersökningarna på trenden att upplevd trygghet och studiero i 
verksamheten är hög i förskola och de lägre årskurserna i grundskolan men sedan minskar i de högre 
årskurserna i grundskolan. Trenden kan ses även inom andra frågeområden i undersökningen 
exempelvis vad gäller delaktighet i undervisningen och lust att lära. Verksamhetens systematiska 
kvalitetsarbete har identifierat att insatser behöver göras både förebyggande i de lägre årskurserna 
såväl som åtgärder för att öka upplevd trygghet och studiero på högstadiet. Resultatet i 
undersökningarna behöver utifrån det fortsatt följas upp regelbundet för alla målgrupper för att kunna 
fånga upp tidiga signaler på minskad trygghet och studiero och sätta in insatser i förebyggande syfte.
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Trygghet och studiero 

Allmänt om enkäten

Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper och är två mått 
som årligen följs upp med enkäter till elever och vårdnadshavare. Enkäterna görs i samarbete med nio 
andra kommuner i Stockholms län vilket ger ett gemensamt genomsnitt att jämföra med Vallentuna 
kommuns resultat. Det kan variera stort gällande antal svar per enhet i Vallentuna kommun. För att få 
ett resultat måste det vara minst sex svarande men med små grupper får varje enskilt svar större 
påverkan på andelen. När ett enhetsresultat anges i texten nedan som bygger på en svarsgrupp som är 
mindre än tio elever så anges totalt antal svarande i efterkommande parentes.

Enkätresultat för 2020

Det redovisade utfallet av enkäten i styrkort och i stycken nedan gäller skolkommunen Vallentuna med 
resultat från både kommunala och fristående verksamheter. I årets undersökning från vårterminen 
svarade 3407 personer på enkäten i Vallentuna varav 1141 var elever. Enkäterna besvaras med en 
fyrgradig skala och i redovisningen anges andelen som instämmer i påståendet (Stämmer mycket bra 
respektive Stämmer ganska bra). Bland vårdnadshavarna (VH) varierade svarsfrekvensen mellan 49 
och 81 procent och bland eleverna var det mellan 79 och 87 procent, beroende på målgrupp.

Tabell: Antal och andel svarande i Våga Visa-enkäten, uppdelat på målgrupp, Vallentuna kommun år 
2020.

Målgrupp Antal svar Svarsfrekvens

Elever åk 3 466 86 %

Elever åk 6 366 87 %

Elever åk 8 309 79 %

VH Pedagogisk omsorg 13 81 %

VH Förskola 1410 73 %

VH Förskoleklass 302 61 %

VH åk 3 335 62 %

VH åk 6 206 49 %

Vallentuna totalt 3407 71,5 %

Källa: Våga Visa

Utfall enkätsvar om trygghet

I årets undersökning uppger 89 procent av eleverna i årskurs 3 att de känner sig trygga i skolan. För 
årskurs 6 och 8 är resultaten 87 respektive 81 procent. Resultatet för årskurs 3 är i nivå med 
föregående år och med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner. För årskurs 6 har resultatet 
förbättrats sen föregående år och är över genomsnittet för deltagande kommuner medan resultatet för 
årskurs 8, som har samma resultat från föregående år, har försämrats något i jämförelse med 
genomsnitt för alla deltagande kommuner och ligger strax under genomsnittet.

Vårdnadshavare får svara på om de upplever att deras barn är tryggt i verksamheten. Resultatet brukar 
alltid vara högt bland vårdnadshavare med barn i förskola och familjedaghem, så även i år. I förskolan 
instämmer 96 procent och i familjedaghemmen är det 100 procent. Bland vårdnadshavarna i 
förskoleklass instämmer 93 procent och i årskurs 3 och 6 instämmer 91, respektive 96 procent. 
Samtliga resultat för vårdnadshavarna är i nivå med genomsnittet för alla deltagande kommuner. För 
årskurs 6 har resultatet ökat från föregående år, övriga målgruppers resultat är i linje med föregående 
år.

Diagram: Andel som instämmer i påståendet "Jag/mitt barn är tryggt i verksamheten", Vallentuna 
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kommun samt genomsnitt för samtliga deltagande kommuner, år 2020.

Källa: Våga Visa

Sett till varje enhet varierar svaren gällande trygghet i årskurs 3 mellan 78 procent (Karbyskolan) och 
100 procent (Vallentuna Internationella montessoriskola). I årskursen är det ingen enhet som sticker 
ut med en större andel "vet ej", andelen som svarar "vet ej" varierar mellan 0 till 6 procent.

I årskurs 6 varierar andelen elever som instämmer att de upplever trygghet i skolan mellan 71 procent 
(Atlas/Clavis) och 100 procent (Karbyskolan). I årskurs 8 varierar det mellan 67 procent 
(Karbyskolan) och 88 procent (Atlas/Clavis). På Lovisedalsskolan och Karlslundsskolan har 9 procent 
angivit att de inte vet om de är trygga, för övriga enheter varierar andelen som angivit "vet ej" mellan 0 
och 4 procent.

Vid jämförelse med andra frågor kopplat till trygghet i enkäten i årskurs 6 och 8 visar utfallet att det är 
färre som upplever att skolans arbetar mot kränkande behandling och att vuxna ingriper om någon 
behandlas illa än som upplever trygghet och trivsel i skolan. Utfallsmönstret är liknande för både 
elever årskurs 6, 8 och vårdnadshavare årskurs 6.
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Diagram: Andel elever årskurs 6 som instämmer i frågor kopplat till trygghet i skolan

Källa: Våga Visa

Diagram: Andel vårdnadshavare årskurs 6 som instämmer i frågor kopplat till trygghet i skolan

Källa: Våga Visa
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Diagram: Andel elever årskurs 8 som instämmer i frågor kopplat till trygghet i skolan

Källa: Våga Visa

 

Utfall enkätsvar om studiero

När det gäller studiero är påståendet i enkäten formulerat som ”Jag/mitt barn kan fokusera på 
skolarbetet under lektionerna”. I årskurs 6 instämmer 74 procent av eleverna och i årskurs 8 
instämmer 65 procent. Båda dessa resultat har ökat i jämförelse med föregående års resultat, framför 
allt i årskurs 6. Resultatet ligger dock fortfarande strax under genomsnittet. I likhet med föregående är 
det stor spridning inom kommunen i både årskurs 6 och 8. I årskurs 6 varierar andelen som 
instämmer mellan 56 procent (Rosendalsskolan) och 86 procent (Bällstabergsskolan och 
Atlas/Clavis)och i årskurs 8 mellan 53 procent (Karlslundsskolan) och 88 procent (Atlas/Clavis).

När det gäller vårdnadshavare i årskurs 3 instämmer 76 procent i att deras barn kan fokusera på 
skolarbetet på lektionerna och i årskurs 6 instämmer 77 procent. Båda dessa resultat har förbättrats 
från föregående år och är detta år strax över genomsnittet för samtliga deltagande kommuner.
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Diagram: Andel som instämmer i påståendet "Jag/mitt barn kan fokusera på skolarbetet under 
lektionerna", Vallentuna kommun samt genomsnitt för samtliga deltagande kommuner, år 2020.

Källa: Våga Visa

Analys - Verksamhet

 Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Antal elever årskurs F-3 2 056 2 057 1 962

Antal elever årskurs 4-6 1 339 1 335 1 284

Antal elever årskurs 7-9 1 214 1 216 1 198

Nått målen i alla ämnen åk 6, andel elever 76 %* 79 % 79 %

Nått målen i alla ämnen åk 6, andel elever (exkl. 
nyinvandrade och elever med okänd bakgrund) u.s. 80 % 81 %

Nått målen i alla ämnen åk 9, andel elever 83 %* 83 % 82 %

Nått målen i alla ämnen åk 9, andel elever (exkl. 
nyinvandrade och elever med okänd bakgrund) u.s. 84 % 83 %

Genomsnittligt meritvärde i åk 9, 17 ämnen 236 * 238 236

Genomsnittligt meritvärde i åk 9, 17 ämnen (exkl 
nyinvandrade och elever med okänd bakgrund) u.s. 239 237

Ämnesprov i åk 9 - MA, andel elever som nått minst E u.s. 87 % u.s.

Ämnesprov i åk 9 - SV, andel elever som nått minst E u.s. 98 % 97 %

Ämnesprov i åk 9 - EN, andel elever som nått minst E u.s. ~100 % 99 %

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram i åk 
9 88 % 90 % 88 %

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram i åk 
9 (exkl nyinvandrade och elever med okänd bakgrund) 91 % 91 % 88 %

Andel behöriga till gymnasieskolan estetiskt program i 
åk 9 87 % 89 % 87 %
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 Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Andel behöriga till gymnasieskolan ekonomi-, 
humanistiska och samhällsvetenskaps program i åk 9 87 % 88 % 86 %

Andel behöriga till gymnasieskolan naturvetenskapligt 
och tekniskt program i åk 9 86 % 86 % 85 %

Personaltäthet förskolor, barn per årsarbetare u.s. 5,9 5,5

Andel årsarbetare i förskolan med förskollärarexamen u.s. 24 % 21 %

Personaltäthet grundskola, elever per heltidstjänst u.s. 13,5 13,4

Andel lärare i grundskolan med pedagogisk 
högskoleexamen u.s. 79 % 80 %

Personaltäthet fritidshemmen, elever per heltidstjänst u.s. 26 24,4

Personaltäthet fritidshemmen, elever per anställd u.s. 15,7 14,8

Andel årsarbetare i fritidshemmen med pedagogisk 
högskoleutbildning u.s. 16 % 12 %

* Resultatet redovisar endast utfall för kommunala skolan på grund av sekretessbestämmelser.
U.s. innebär att förvaltningen inte har tillgång till statistiken vid rapporteringstillfället. Officiell statistik för nationella prov 
saknas för år 2020 då proven inte genomfördes och redovisades på grund av coronapandemin.

Resultat i tabellen ovan för år 2018 och 2019 avser Vallentuna som skolkommun. Det vill säga att 
resultaten gäller för alla elever som går i en skola i Vallentuna oavsett regi och oavsett elevens 
folkbokföringskommun. Från 2020 gäller en ändrad sekretesspolicy hos SCB vilket innebär att officiell 
statistik för skolkommuner inte längre kommer att publiceras på Skolverket. Det gör att utfall för 2020 
för flera nyckeltal endast redovisas för den kommunala verksamhetens resultat och statistiken därmed 
är svår att jämföra över tid. Kommunala verksamheternas resultat vad gäller måluppfyllelse och 
meritvärde har generellt sett över tid varit något lägre än utfallet för skolkommunen.

Barn- och ungdomsnämnden har under året haft en regelbunden dialog med fristående huvudmän i 
kommunen med målsättning att fortsatt möjliggöra publicering av måluppfyllelse och andra 
skolresultat i kommunens jämförelsetjänst trots sekretessändringen. Jämförelsetjänsten är en service 
för kommunens innevånare som möjliggör jämförelse mellan olika förskolor och skolor i kommunen 
inför val av förskola eller skola. Dialogen har resulterat i att samtliga huvudmän i kommunen inför 
skolval 2021 har möjlighet att redovisa sina respektive nyckeltal samt samtycka till att kommunen 
publicerar dessa i jämförelsetjänsten. Detta möjliggör för innevånare att ha insyn i den förskola och 
skola som erbjuds i kommunen trots att Skolverket för 2020 inte erbjuder denna tjänst.

Kommentar

Betyg vårterminen 2020, kommunala skolor

Verksamhetsberättelsen brukar redovisa statistik gällande skolkommunens slutbetyg för årskurs 9, 
med utfall för kommunal och fristående verksamhet. På grund av den förändrade sekretesspolicyn hos 
SCB har inte Vallentuna kommun tillgång till resultat från fristående huvudmän och därmed inte 
heller skolkommunens samlade resultat som vanligtvis redovisas från Skolverkets publicerade 
statistik. Statistiken för slutbetyg årskurs 9 2020 redovisas därför endast för elever i kommunala 
grundskolan och är hämtad ur kommunens eget elev- och betygssystem. Tabellen nedan visar de 
utfallet för årskurs 6-9 i Vallentunas kommunala grundskolor för vårterminen 2020. Resultaten ska 
ses som preliminära då de historiskt har visat viss skillnad från den officiella statistik som publiceras 
på Skolverket och kan komma att justeras när kommunen på nytt har tillgång till officiella siffror för 
skolkommunen.

Det genomsnittliga meritvärdet och andelen som når kunskapskraven i årskurs 9 i den kommunala 
grundskolan är något högre än föregående år. Vårterminen 2019 var det genomsnittliga meritvärdet 
231 för de kommunala skolorna jämfört med 235,6 2020. 2019 nådde 81 procent av eleverna i 
kommunala grundskolan kunskapskraven i alla ämnen enligt officiell statistik från Skolverket jämfört 
med det preliminära resultatet på 83 procent för 2020.
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Tabell: Utfall vårterminen 2020 för kommunala grundskolor i Vallentuna kommun

 Antal elever Genomsnittligt 
meritvärde

Andel som uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen

Åk 6 313 220,8 76 %

Åk 7 294 222,8 77 %

Åk 8 291 219,8 74 %

Åk 9 293 235,6 83 %

Källa: Vallentuna kommuns verksamhetssystem

 

Diagram: Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i Vallentuna kommun 
respektive riket, läsåren 2014-2015 till 2019-2020.

Källa: Skolverket. För 2019-2020 redovisas utfall för Vallentuna kommun från kommunens eget 
verksamhetssystem på grund av att Skolverket inte publicerar statistik på kommunnivå.
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Diagram: Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskravet godkänt i alla ämnen i Vallentunas 
kommunala respektive fristående grundskolor, läsåren 2014-2015 till 2019-2020.

Källa: Skolverket. För 2019-2020 redovisas utfall för Vallentuna kommun från kommunens eget 
verksamhetssystem på grund av att Skolverket inte publicerar statistik på kommunnivå.

För läsåret 2019-2020 visar tabellens resultat för Vallentuna endast resultatet för de kommunala 
verksamheterna då kommunen inte har tillgång till resultatet för fristående huvudmän detta år. I riket 
var det 75,9 procent som nådde målen i alla ämnen vårterminen 2019 och det genomsnittliga 
meritvärdet var 231 i årskurs 9. Skillnaden mellan Vallentuna och riket gällande andelen elever som 
uppnått kunskapskraven i alla ämnen har varit relativ konstant de senaste fyra åren, cirka sex till sju 
procentenheter.

 

Personalstatistik

Statistik gällande personal i verksamheterna samlas årligen in på hösten för varje läsår och publiceras 
nästkommande vår av Skolverket. Statistik i tabellerna nedan som redovisas för 2019 är därmed data 
insamlad höstterminen under läsåret 2019-2020. Statistiken nedan redovisas på heltidstjänster och 
inte på antal anställda. Exempelvis motsvarar två personer som arbetar 50 procent en heltidstjänst.

 

Personal i förskola

Hösten 2019 uppgick andelen heltidstjänster i förskolan med förskollärarexamen till 24 procent av 
heltidstjänsterna i Vallentuna kommun. Motsvarande andel i Stockholms län var 28 procent och i riket 
40 procent vilket har legat relativt konstant under de senaste åren. För Vallentuna innebär utfallet en 
ökning från föregående år.

Inom Vallentuna kommun är det skillnad på andelen heltidstjänster med förskollärarexamen mellan 
kommunal och fristående verksamhet. I de kommunala verksamheterna har andelen legat runt 30 
procent de senaste åren och i de fristående har det varit under 20 procent. De senaste siffrorna visar 
att det var 34 procent i de kommunala och 19 procent i de fristående förskolorna.
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Diagram: Andel heltidstjänster med förskollärarexamen i Vallentuna kommun, Stockholms län och 
totalt i riket, år 2014-2019.

Källa: Skolverket

 

Diagram: Andel heltidstjänster med förskollärarexamen i Vallentuna kommun uppdelat på 
kommunal och fristående regi, år 2014-2019.

Källa: Skolverket

Som det går att läsa under nämndmålet om att Vallentunas verksamheter ska bedrivas med hög 
kvalitet med fokus på utveckling, så pågår det insatser riktade till personal både i kommunal och 
fristående verksamhet. Dessa syftar till att höja andelen med förskollärarexamen men också till att 
outbildad personal ska få barnskötarutbildning.
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I Vallentuna kommun var det i genomsnitt 5,9 barn per heltidstjänst för alla förskolor enligt statistiken 
för hösten 2019. Det var högre än för Stockholms län (5,4) och i riket (5,2). I Vallentuna var det en viss 
skillnad mellan kommunal och fristående regi gällande personaltäthet där personaltätheten var något 
högre i fristående regi.

 

Personal i grundskola

I Vallentuna kommuns grundskolor fanns det personal motsvarande 319,6 heltidstjänster under 
hösten 2019. Av dessa var 260,9 i kommunal verksamhet och 58,6 i fristående verksamhet. I dessa 
siffror ingår även rektorstjänster med totalt 12,1 heltidstjänster. Bland lärarna var det 78,5 procent av 
heltidstjänsterna som hade en pedagogisk högskoleexamen. De tre senaste läsåren har andelen lärare 
med pedagogisk högskoleexamen varit något högre i Vallentuna kommun än för Stockholms län och i 
nivå med riket. 2019 ligger Vallentuna i nivå med både riket och Stockholms län.

Uppdelat på huvudman i Vallentuna kommun var det 80,9 procent i de kommunala verksamheterna 
som hade en pedagogisk högskoleexamen och 67,5 procent i de fristående. De senaste åren har 
andelen varit fem till sju procentenheter högre i de kommunala verksamheterna jämfört med de 
fristående, för 2019 är skillnaden 13,4 procent.

Diagram: Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i Vallentuna kommun, Stockholms län och 
totalt i riket, läsåren 2014/15-2019/2020

Källa: Skolverket
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Diagram: Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i Vallentuna kommun uppdelat på 
kommunal och fristående huvudman, läsåren 2014/15-2019/20.

Källa: Skolverket

 

Personal i fritidshem

Efter en femårsperiod där andelen heltidstjänster i fritidshemmen med pedagogisk högskoleexamen 
minskat har Vallentuna 2019 en ökad andel personal med pedagogisk högskoleexamen i 
fritidshemmet. I Vallentuna har andelen gått från 12 till 16 procent (kommunala fritidshemmen 17 
procent). Ökningen är en avvikande trend i jämförelse med Stockholms län och riket där andelen 
kvarstår på samma nivåer 2019 som 2018.

Statistiken visar att det var 15,7 elever per anställd i Vallentuna kommuns fritidshem vilket är högre än 
i Stockholms län (13,6) och i riket (12,3). I riket har antalet minskat under de senaste fem åren, det 
finns inte lika tydliga trender för Stockholms län där antal elever per anställd har varierat över tid. I 
Vallentuna kommun har antal elever per anställd ökat de senaste tre åren.
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Diagram: Andelen heltidstjänster i fritidshemmen med pedagogisk högskoleexamen i Vallentuna 
kommun, Stockholms län och i riket, år 2014-2019.

Källa: Skolverket

Flera olika satsningar på kompetensutveckling har påbörjats inom fritidshemmen. Förvaltningen 
arbetar för att öka kompetensen generellt på fritidshemmen samt den formella behörigheten av 
personal med pedagogisk högskoleexamen. Genom en ändring av skollagen från den 1 juli 2020 är det 
endast personal med pedagogisk högskoleexamen med inriktning mot fritidshem som får ansvara för 
att planera undervisningen på fritidshemmen. Förvaltningen inventerar därför nu tillgången av 
behörig personal på de olika enheterna och rekrytering av personal med pedagogisk högskoleexamen 
pågår.

Analys - Miljö

 Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Andel inköpta ekologiska livsmedel 26,9 % 26,8 % 30 %

I enlighet med beslutad måltidspolicy i Vallentuna kommun ska inköp av livsmedel sträva mot 
livsmedel med låg klimat- och miljöpåverkan samt med god djurhållning. Det gör att inköp i 
verksamheterna under 2020 har fokuserat på och prioriterat inköp av säsongsbetonade, svenska och 
lokalt producerade livsmedel. De nya prioriteringarna har påverkat inköp av ekologiska livsmedel som 
tidigare varit ett nyckeltal för styrkortets miljödel.
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Analys - Ekonomi 

Sammanfattning

Rapporten beskriver ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet och åtgärder för en ekonomi i 
balans. Rapporten beskriver i separat del kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapandemin.

Barn- och ungdomsnämndens budget består av en fast budgetram om 148,3 mnkr, samt en 
skolpengsbudget om 654,5 mnkr. De kommunala intäktsfinansierade resultatenheterna ska 
sammanlagt ha en balanserad budget.

Det sammanlagda överskottet för barn- och ungdomsnämnden är 10,0 mnkr och det fördelas på:

Fast ram: 2,4 mnkr

Resultatenheter: 2,6 mnkr

Skolpeng: 5,0 mnkr

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2020

Avvikelse 
2020

Avvikelse 
2019

Avvikelse 
2018

Barn- och ungdomsnämnden 2,9 148,3 2,4 6,1 7,2

BUN resultatenheter 1,4 0 2,6 0,9 -2,9

Skolpeng och vårdnadsbidrag 654,5 5,0 -1,2 2,9

Kommentar

Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2020

Bokslut 
2020 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

TOTALT

K -163,1 -169,4 104 % -6,3 -173,7 -169,6 98 %

I 14,8 23,5 158 % 8,7 20,0 22,0 110 %

N -148,3 -145,9 98 % 2,4 -153,7 -147,6 96 %

Nämnd och förvaltning

K -9,6 -1,4 14 % 8,2 -12,4 -1,4 12 %

I 0 0 0 0 0

N -9,6 -1,4 14 % 8,2 -12,4 -1,4 12 %

Resursfördelning

K -112,1 -120,1 107 % -8,0 -118,0 -117,3 99 %

I 1,0 1,7 169 % 0,7 6,0 5,2 87 %

N -111,1 -118,4 107 % -7,3 -112,0 -112,1 100 %
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Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2020

Bokslut 
2020 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

Förvaltningsutveckling

K -15,2 -23,0 151 % -7,8 -19,9 -27,4 138 %

I 7,0 13,8 197 % 6,8 5,0 9,5 191 %

N -8,2 -9,2 113 % -1,0 -14,9 -17,9 120 %

Förvaltningskostnader

K -19,4 -17,1 88 % 2,3 -14,4 -15,5 108 %

I 0 0,9 0,9 0 0,5

N -19,4 -16,2 84 % 3,2 -14,4 -15,0 105 %

Väsbygården

K -6,8 -7,8 114 % -1,0 -9,0 -7,9 88 %

I 6,8 7,2 105 % 0,4 9,0 6,8 76 %

N 0 -0,6 -0,6 0 -1,1

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

Kommentar

Nämnd och förvaltning innehåller förvaltningens oförutsedda medel, specifika satsningar samt 
kostnader kopplat till arvoden. Inom resursfördelning ingår förvaltningens resursfördelningsmodell, 
det vill säga lokaliseringsersättning, skolskjuts, inkluderingsersättning, tilläggsbelopp och 
strukturersättning. Inkluderingsersättningen är inriktad mot särskilt stöd och täcker bland annat delar 
av finansieringen för särskilda undervisningsgrupper samt grundsärskolan. Nämndens budgeterade 
del för oförutsedda kostnader har under 2020 inte behövt nyttjats och det är den största anledningen 
till att den fasta ramen lämnar ett samlat överskott om 2,4 mnkr.

Tilläggsbelopp är det sökbara stöd som kan sökas av enskilda huvudmän för särskild ersättning till 
barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd, ska erbjudas modersmålsundervisning 
eller deltar i obligatorisk lovskola. Kostnaderna för tilläggsbelopp har ökat med ca 20% (ca 5,0 mnkr) 
under 2020 i relation till tidigare år vilket medför att budgeten för tilläggsbelopp har lämnat 
underskott.

Strukturersättning är en resursfördelning som har till uppgift att kompensera för olika 
socioekonomiska förutsättningar. För att fördela strukturersättningen använder Vallentuna kommun i 
likhet med flera andra kommuner Skolverkets analysverktyg SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för 
LokalaSambandsAnalyser). Analysverktyget SALSA presenterar skolors resultat utifrån betygen i 
årskurs 9 efter att hänsyn tagits till elevsammansättningen.

Lokaliseringsersättning är ett stöd som erhålls av de skolor i Vallentuna kommun som är lokaliserade 
utanför den centrala tätorten, för närvarande tre stycken. Detta stöd kompenserar för 
intäktsminskningen som uppstår med vikande elevsiffror och elevströmmar mot mer centralt belägna 
skolor. En stor andel av ersättningarna i resursfördelningsmodellen budgeteras och förutbestäms 
under budgetarbetet vilket gör att dessa ersättningar är fasta och betalas ut med en tolftedel under 
året.

Förvaltningskostnader, det vill säga förvaltningens lokalkostnader, flertalet övergripande system, 
kurser och utbildningar, försäkringar och diverse övriga mindre inköp, prognostiserar en budget i 
balans. Under ansvaret förvaltningsutveckling finns den centrala förvaltningens personalkostnader 
samt administrationsorganisationens lönekostnader.

Verksamheten Väsbygården utgörs av köksverksamheten på äldreboendet Väsbygården. 
Verksamheten har socialförvaltningen som kund och säljer portioner direkt till förvaltningen som 
fakturerar slutkund. Verksamheten ska ha ett pris per portion som matchar kostnaderna. Väsbygården 
lämnar ett underskott om 0,7 mnkr vid årets slut.
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BUN resultatenheter

Mnkr Budget 
2020

Bokslut 
2020 % Avvikelse 

2020
Budget 

2019
Bokslut 

2019 %

K -601,1 -622,7 104 
%

-21,6 -581,3 -604,1 104 %

I 601,1 625,2 104 
%

24,1 581,3 605,1 104 %

N 0 2,6 2,6 0 0,9

621 Norra förskoleområdet

K -22,1 -21,3 96 % 0,8 -21,2 -21,6 102 %

I 22,1 22,2 100 
%

0,1 21,2 21,2 100 %

N 0 0,9 0,9 0 -0,4

622 Centrala förskoleområdet

K -21,5 -21,9 102 
%

-0,4 -23,9 -22,9 96 %

I 21,5 22,3 104 
%

0,8 23,9 23,1 97 %

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

623 Östra förskoleområdet

K -20,4 -20,1 98 % 0,4 -22,8 -21,7 95 %

I 20,4 20,7 101 
%

0,3 22,8 21,6 95 %

N 0 0,7 0,7 0 -0,1

624 Fjärde förskoleområdet

K -16,5 -17,1 104 
%

-0,6 0 -8,7

I 16,5 16,4 99 % -0,2 0 8,7

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

634 BUF-kontoret pengfinansierad

K -0,9 -16,6 -15,8 0 -13,5

I 0,9 16,6 15,8 0 13,5

N 0 0 0 0 0

636 Kostchef

K -40,4 -39,9 99 % 0,6 0 -39,9

I 40,4 39,9 99 % -0,6 0 39,6

N 0 0 0 0 -0,3

639 Bällstabergsskolan

K -48,4 -50,6 105 
%

-2,2 -48,6 -49,3 101 %

I 48,4 50,3 104 2,0 48,6 48,7 100 %
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Mnkr Budget 
2020

Bokslut 
2020 % Avvikelse 

2020
Budget 

2019
Bokslut 

2019 %

%

N 0 -0,3 -0,3 0 -0,6

640 Rosendalsskolan

K -80,7 -80,2 99 % 0,5 -83,4 -81,2 97 %

I 80,7 81,0 100 
%

0,3 83,4 81,6 98 %

N 0 0,8 0,8 0 0,4

641 Gustav Vasaskolan

K -30,0 -30,3 101 
%

-0,3 -27,4 -27,3 100 %

I 30,0 29,9 100 
%

-0,1 27,4 27,6 101 %

N 0 -0,4 -0,4 0 0,3

643 Hjälmstaskolan

K -25,9 -34,5 133 
%

-8,6 -29,5 -29,2 99 %

I 25,9 39,4 152 
%

13,6 29,5 30,3 103 %

N 0 4,9 4,9 0 1,2

644 Karbyskolan

K -34,7 -36,1 104 
%

-1,4 -35,4 -36,6 103 %

I 34,7 33,8 97 % -0,9 35,4 35,5 100 %

N 0 -2,3 -2,3 0 -1,0

645 Karlbergsskolan

K -27,2 -18,2 67 % 9,0 -25,0 -25,9 103 %

I 27,2 14,1 52 % -13,0 25,0 26,5 106 %

N 0 -4,1 -4,1 0 0,6

646 Kårstaskolan

K -14,2 -14,7 103 
%

-0,5 -15,0 -14,2 95 %

I 14,2 14,0 98 % -0,3 15,0 14,1 94 %

N 0 -0,8 -0,8 0 -0,1

647 Lovisedalsskolan

K -67,4 -68,2 101 
%

-0,8 -68,4 -67,7 99 %

I 67,4 69,4 103 
%

2,0 68,4 68,5 100 %

N 0 1,2 1,2 0 0,8
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Mnkr Budget 
2020

Bokslut 
2020 % Avvikelse 

2020
Budget 

2019
Bokslut 

2019 %

648 Hagaskolan

K -83,1 -86,9 105 
%

-3,9 -58,5 -69,6 119 %

I 83,1 85,9 103 
%

2,9 58,5 67,6 116 %

N 0 -1,0 -1,0 0 -2,0

649 SU-grupp

K -14,6 -14,9 102 
%

-0,3 -30,7 -22,3 73 %

I 14,6 15,0 103 
%

0,4 30,7 22,6 74 %

N 0 0,1 0,1 0 0,3

650 Lokalenhet

K 0 0 0 0 0,3

I 0 0 0 0 0

N 0 0 0 0 0,3

652 Barn- och elevhälsan

K -16,7 -16,4 98 % 0,3 -16,4 -18,0 110 %

I 16,7 16,6 99 % -0,1 16,4 18,1 110 %

N 0 0,2 0,2 0 0

653 Integration och SYV

K -14,6 -13,4 92 % 1,1 -14,1 -12,7 90 %

I 14,6 13,2 91 % -1,3 14,1 14,0 99 %

N 0 -0,2 -0,2 0 1,3

658 Olympiaskolan

K -21,8 -21,3 97 % 0,6 -20,6 -21,7 105 %

I 21,8 24,3 111 
%

2,5 20,6 21,9 106 %

N 0 3,0 3,0 0 0,2

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse BUN resultatenheter

Det ekonomiska läget för skolor och förskolor är utmanande och lärarlönerna har fortsatt att öka 
under 2020. Corona har påverkat nämndens verksamheter både positivt och negativt ekonomiskt. 
Verksamheterna har haft stora sjukskrivningstal under mars och april som har minskat under tidig 
sommar vilket har satt press på verksamheten, dels rent pedagogiskt men också för att täcka upp 
vakanser. Kostnaderna för vikarier har ökat, men staten har kompenserat för delar av sjuklönen vilket 
hjälper verksamheterna, denna kompensation har pågått under hela 2020.Detta sammantaget gör att 
förvaltningen inte ser en kostnadsökning på grund av coronapandemin utan att de ökade kostnaderna 
kompenseras av ökade intäkter från staten.

Förskolornas samlade resultat uppgår till 1,2 mnkr vilket är en effekt av ett arbete hos förskolorna med 
fokus på ekonomistyrning och vikariehantering.
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Karbyskolan har en ekonomiskt svår situation med små klasser och stora lokaler. Skolan har påbörjat 
ett arbete i och med beslutet kring ny skolorganisation där förskolorna i området kommer tillhöra 
skolan från Ht 2021. Elever till årskurs åtta har minskat sen sommaren, det är en förväntad effekt av 
beslutet kring ny skolorganisation och påverkar enhetens ekonomi negativt med elever som lämnat 
och därmed minskad skolpeng. Resultatet för Karbyskolan landar på ett underskott om 2,3 mnkr.

Hagaskolan har inte ännu en ekonomi i balans som till stor del beror på ett högstadium som ännu inte 
är fullt utbyggt. Samarbetet med verksamheten Topasen gör att skoldelen har ett tätt personalutbyte 
mellan varandra, vilket gynnar båda verksamheterna. Slutresultatet landar på ett underskott om 1,0 
mnkr och hösten hade en budget i balans vilket är positivt inför 2021.

Karlslundskolan (Hjälmsta & Karlberg) visar sammantaget ett positivt resultat för perioden och 
sammanslagningen av två enheter möjliggör att enheten kan fördela om i tjänster och elevklasser. 
Detta tillsammans med ett tätt samarbete med SU-gruppens personal är förklaringen till skolans goda 
ekonomiska resultat. Verksamheten har bidragit till övriga resultatenheter med sitt positiva 
ekonomiska resultat.

Olympiaskolans ekonomiska resa under 2020 avslutas med det starkaste ekonomiska resultatet på 3,0 
mnkr, enheten går in i 2021 men en ny intern resursfördelningsmodell och får likt för- och 
grundskolorna en peng per elev.

fotnot: på grund av underliggande avrundningar kan vissa summeringar ha en viss avvikelse.

Skolpeng

M
n
k
r

Budget 
2020

Bokslut 
2020 % Avvikels

e 2020
Budget 

2019
Bokslut 

2019 %

K -737,2 -731,6 99 % 5,6 -719,4 -721,8 100 %

I 82,7 82,2 99 % -0,5 81,5 82,7 102 %

N -654,5 -649,5 99 % 5,0 -637,9 -639,1 100 %

Förskola

K -247,7 -235,5 95 % 12,2 -241,9 -238,9 99 %

I 13,0 11,5 89 & -1,5 12,7 12,5 98 %

N -234,7 -224,0 95 % 10,7 -229,2 -226,4 99 %

Pedagogisk verksamhet

K -2,3 -2,1 89 % 0,2 -1,7 -2,3 133 %

I 0,1 0,1 88 % 0 0,1 0,1 136 %

N -2,2 -1,9 89 % 0,3 -1,6 -2,1 133 %

Grundskola

K -362,1 -369,9 102 % -7,8 -355,2 -360,6 102 %

I 11,9 12,5 105 % 0,6 11,6 12,3 106 %

N -350,2 -357,4 102 % -7,2 -343,6 -348,4 101 %

Förskoleklass / 6-åringar

K -38,6 -37,9 98 % 0,7 -38,2 -37,8 99 %

I 0,8 1,0 130 % 0,2 0,7 0,7 99 %

N -37,9 -36,9 98 % 1,0 -37,5 -37,1 99 %

Fritidshem
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M
n
k
r

Budget 
2020

Bokslut 
2020 % Avvikels

e 2020
Budget 

2019
Bokslut 

2019 %

K -85,0 -85,1 100 % -0,1 -81,2 -80,8 100 %

I 2,0 2,6 128 % 0,6 1,9 2,0 106 %

N -83,0 -82,6 100 % 0,4 -79,3 -78,8 99 %

Statsbidrag

K 0 0 0 0 0 0 0 %

I 10,6 10,6 100 % 0 11,4 11,4 100 %

N 10,6 10,6 100 % 0 11,4 11,4 100 %

Föräldraavgifter

K 0 0 0 0 0 0 0 %

I 44,1 43,8 99 % -0,3 42,9 43,6 102 %

N 44,1 43,8 99 % -0,3 42,9 43,6 102 %

Omsorg på obekväm arbetstid

K -1,5 -1,1 72 % 0,4 -1,2 -1,2 100 %

I 0,2 0,2 76 % 0 0,2 0,2 91 %

N -1,3 -0,9 72 % 0,4 -1,0 -1,0 102 %

Kommentarer till avvikelser skolpeng

Den totala nettobudgeten för skolpeng, omsorg på obekväm arbetstid, intäkter från föräldraavgifter 
och statsbidrag maxtaxa är 654,5 mkr. Historiskt sett är kostnaderna högre på våren för att sedan 
minska under hösten. Det gäller främst förskolepengen och denna trend beror på att även om barnen 
har rätt ålder för att påbörja sin förskoleverksamhet så påbörjas sällan inskolningen direkt från första 
augusti utan inskolningen sker successivt under hösten. Ytterligare barn börjar sedan under våren.

Kostnaden för förskola har gått ner mer än tidigare prognostiserat främst på grund av färre barn än 
budget, men även senare inskolning kan vara en ytterligare förklaring. Detta sammantaget gör att 
skolpengen lämnar ett överskott om 5,0 mnkr.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 2020 Bokslut 2020 % Avvikelse mot 
budget

Totalt (mnkr) 6,0 4,8 80 % 1,2

Årligt anslag 6,0 4,8 80 % 1,2
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Kommentar

Barn- och ungdomsnämndens årliga anslag på 6,0 mnkr är planerat att användas till nödvändiga 
förändringar och åtgärder på kommunens förskolor och skolor. Resultatet för investeringsprojekten är 
ett överskott om 1,2 mnkr.

Det största projektet för året är investeringar för att etablera den nya skolenheten Karlslundsskolan.  
Investeringar i form av nya möbler samt viss uppfräschning av ytskikt i Karlslundsskolan norras 
lokaler.

Ytterligare stora projekt har varit ombyggnationer på Lovisedalsskolan för att anpassa tidigare 
förskolelokaler till skolverksamhet samt barn- och elevhälsans flytt till kommunhuset där 
anpassningar gjorts. Till Gustav Vasaskolans matsal har det investerats i nya möbler och vissa 
anpassningar har gjorts av matsalens utformning.

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

 2020 Totalt, projekt

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos Klart 
år

Totalt (mnkr) 108,1 16,3 768,1 557,1 697,1

Åby Ängar, ny förskola 5,8 0,0 57,0 51,2 51,3 2018

Ormsta, ny förskola 1,9 0,1 52,0 50,2 50,5 2019

Karby, ny förskola 0,0 0,0 58,0 1,1 58,0 2026

Karbyskolan ombyggnad för 
förskola 13,9 9,0 15,0 9,0 15,0 2020

Kristineberg norra, ny 
förskola 0,4 0,0 60,0 0,1 60,0 2023

Förskolor totalt 22,0 9,1 242,0 111,6 234,8

Hagaskolan 55,2 1,4 435,1 381,3 385,0 2020

Träningssärskola, 
Hammarbacksskolan 2,8 0,0 44,6 41,8 41,8 2019

Gustav Vasaskolan, 
lokaleffektivisering 0,5 0 8,5 8,0 8,0 2019

Lovisedalskolan, tillbyggnad 
matsal 1,5 0,0 10,0 8,5 8,5 2018

Hjälmstaskolans kök, ombygg 12,2 5,8 14,0 5,9 14,0 2020

Fritidslokal, 
Bällstabergsskolan 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 2020

Koordinator nybygg 8,9 0,0 8,9 0,0 0,0

Skolor totalt 86,1 7,2 526,1 445,5 462,3

Kommentar

Åby Ängar, ny förskola 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick hösten 2014 i uppdrag att genomföra en förstudie för en ny 
förskola i området Åby Ängar. Förstudien levererades till barn- och ungdomsnämnden under våren 
2015 och genomförandebeslut fattades av kommunfullmäktige i december samma år. Beslutad budget 
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är 57 miljoner kronor och prognosen inklusive eventuella garantiåtgärder visar en positiv avvikelse om 
5,7 miljoner kronor. Två miljoner av avvikelsen består av en intern utgift för tomtmark, se vidare 
förklaring nedan under Hagaskolan. Byggnationen är färdigställd och inflyttning skedde under januari 
2018. Två-årsbesiktning har utförts under 2019.

Ormsta, ny förskola 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under november 2015 i uppdrag att genomföra en förstudie för en 
ny förskola på befintlig tomt på Ormstaskolan. Förskolan placeras där Valhall tidigare låg, denna har 
rivits i samband med övrig rivning på Ormstaskolan. Förstudien är till stora delar baserad på underlag 
framtaget vid tidigare projektering av Ormstaskolan och levererades till barn- och 
ungdomsförvaltningen under februari 2016. Beslutad budget är 52 miljoner kronor och prognosen för 
färdigställande är 50,5 miljoner. Entreprenaden är slutbesiktigad och inflyttning av förskolan 
genomfördes vid årsskiftet 2018/2019.

Karby, ny förskola 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under hösten 2014 i uppdrag att genomföra en förstudie avseende 
ny förskola i Karby/Brottby. I uppdraget ingår också att vid behov starta en detaljplaneprocess för 
tomt för ändamålet. Förstudien har delats in i två etapper. Etapp ett avser identifiering av lämplig 
tomt/mark. Etapp två innehåller förstudie avseende byggnadskropp, utemiljö, investeringskostnad 
och tidplan. Förstudien levererades till barn- och ungdomsförvaltningen i december 2016. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inväntar beslut om genomförande.

Hagaskolan 

I slutet av 2013 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie för en ny 
skola med placering på tomt intill Vallentuna IP. Barn- och ungdomsnämnden har vid 
uppdragsgenomgång begärt att skolan ska dimensioneras för treparallellig F-9 samt en förskola för 80 
barn. Förstudiearbetet levererades i sin helhet till barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott i juni 
2014. Genomförandebeslut fattades av kommunfullmäktige den 10 november 2014, varpå det fortsatta 
planeringsarbetet påbörjades. Kommunfullmäktige fastställde investeringsbudgeten ursprungligen till 
totalt 471,5 miljoner kronor för projektet Hagaskolan, varav 462,1 miljoner kronor avsåg byggprojektet 
och 9,4 miljoner kronor avsåg inventarier och övrigt. Budgeten inkluderade en intern utgift för 
tomtmark till ett värde av 23 miljoner kronor. I samband med komponentavskrivningsprojektet, som 
bedrevs under hösten 2016 och våren 2017, konstaterades att det inte är motiverat att belasta 
byggprojekt med en intern utgift för marken. Marken är kommunens tillgång och skrivs inte av och av 
denna anledning har budgeten för byggprojektet reviderats i Kommunplan 2019-2021 till 439,1 
miljoner kronor. Prognosen inklusive eventuella garantiåtgärder är i nuläget 385 miljoner kronor, 
innebärande en positiv avvikelse på 54,1 miljoner kronor. Den lägre kostnaden beror bland annat på 
lägre kostnader än budgeterat avseende inköp, lägre kostnader för ÄTA (Ändrings- och 
tilläggsarbeten), mindre behov av konsultstöd under entreprenadtiden, lägre kostnader för index samt 
att risken för kostnader under garantitiden successivt minskar. Entreprenaden är slutbesiktigad och 
godkänd. Skolan stod klar för verksamhetsstart till höstterminen 2019, med officiell invigning i 
augusti. 2-årsbesiktning kommer att hållas före sommaren 2021.

Olympiaskolan (Träningssärskola på Hammarbacksskolan) 

Under 2012 togs en programhandling fram för flytt av Strix träningssärskola från Ormstaskolan till en 
tomt intill Hammarbacksskolan. Byggstart var i augusti 2015 och entreprenör är Totalprojekt i 
Mälardalen AB. Det nya huset är i två plan på cirka 1 400 kvm. Huset ansluts mot den befintliga 
byggnaden så att passage till Hammarbacksskolans matsal kan ske invändigt. Kommunfullmäktige har 
fastställt investeringsbudgeten till 45,5 miljoner kronor för projektet, varav 44,6 miljoner kronor avser 
byggprojektet och 0,9 miljoner kronor övrigt. Entreprenaden färdigställdes i oktober 2016 och 
verksamheten flyttade in i lokalerna i december samma år. Etapp två, som bland annat omfattar nya 
utrymningsdörrar, färdigställdes sommaren 2017. En ekonomisk uppgörelse har förhandlats fram med 
entreprenören om fel som framkommit under garantitiden. Åtgärder kommer att utföras under hösten 
2019. Efter utförda arbeten är slutkostnadsprognosen för projektet 42,6 miljoner kronor. 
Entreprenaden garantibesiktigades under hösten 2018.

Lovisedalsskolan, tillbyggnad matsal 

I oktober 2016 fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut om tillbyggnad av Lovisedalsskolans 
matsal till en budget av 10,0 miljoner kronor. Projektering utfördes och entreprenör avropades under 
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2017. Byggnationen är klar och skolan kunde flytta in i matsalen till skolstarten höstterminen 2018. 
Slutkostnaden uppgår till 8,6 miljoner kronor.

Gustav Vasaskolan, kapacitetsökning 

I oktober 2017 fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut om kapacitetsökning av 
förskoleplatser inom Gustav Vasaskolan. Projektet har utförts med fyra inhyrda paviljongmoduler och 
dessa stod färdiga i augusti 2018 då verksamheten flyttade in.

Hjälmstaskolans kök 

Efter en inspektion har Arbetsmiljöverket haft krav på en del åtgärder i köket på Hjälmstaskolan. De 
har även gett Vallentuna kommun ett föreläggande om vite på 1,5Mkr om inte köket åtgärdades innan 
15 oktober 2019. Därav startade en förprojektering 2017 för ombyggnad av köket och en 
kostnadsbedömning togs fram. Efter beslutad budget på 14 miljoner kronor, har projektet omarbetats 
och under hösten 2019 varit ute på anbudsförfrågan. Projektet har handlats upp som en 
totalentreprenad. Entreprenadarbetena startade i januari 2020 och är klara till slutet av december 
2020. Köket har tagits i bruk av kökspersonalen och från och med 7 januari lagar de mat i köket. 
Uppskattad slutkostnad är ca 14 miljoner kronor.

Garnstugan, ombyggnad för förskola och gård Karbyskolan 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick hösten 2019 i uppdrag att genomföra ombyggnationen till 
förskola inom del av Karbyskolan inklusive anpassningar av gården. Detta efter beslut i 
kommunfullmäktige 2019-10-14, budget för projektet är 15 miljoner kronor. Projekteringen 
påbörjades i december 2019 och två entreprenörer har upphandlats, en för invändiga och en för 
utvändiga arbeten. Invändiga entreprenaden färdigställdes och besiktigades under hösten och 
förskolan flyttade in vid årsskiftet. Utvändiga entreprenaden slutfördes och besiktigades under 
december, men är ännu inte godkänd (främst på grund av brister i lämnad dokumentation). Den nya 
skolgården har dock tagits i bruk i strax innan jul 2020.

 

Analys - Medarbetare

Personal

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Antal anställda 837 876 847

Varav tillsvidareanställda 693 718 707

Antal årsarbetare 785 819 798

Medelålder 46,1 45,6 45,8

Medellön (tkr) 35,3 34,3 33,3

Medianlön (tkr) 35,4 33,9 33,2

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

Samtliga medarbetare Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 32,3 % 44,1 % 39,4 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 6,5 % 4,3 % 4,9 %

Kvinnor 9,7 % 8,0 % 7,3 %
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Samtliga medarbetare Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 8,1 % 6,4 % 5,2 %

30 - 49 år 9,1 % 8,0 % 7,4 %

50 år och äldre 9,2 % 6,3 % 6,5 %

Samtliga 9,0 % 7,1 % 6,8 %

Personalomsättning

 Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Tillsvidareanställda medarbetare 14,5 % 15,8 % 20,2 %

Jämställdhet och mångfald

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Anställda, andel män 20 % 21 % 22 %

Medarbetarenkät 2020

Område Kommunen 
totalt 2020

Förskola 
2020

Grundskola 
2020

Kommunen 
totalt 2019

Förskola 
2019

Grundskola 
2019

Motivation 83 82 84 81 73 83

Ledarskap 83 83 84 82 71 84

Styrning 81 83 79 80 80 79

HME 82 83 82 81 75 82

Kommentar

Jämfört med tidigare år har antalet medarbetare minskat, både vad gäller tillsvidareanställda och 
tidsbegränsat anställda. Det beror till stor del på att verksamheterna anpassats efter minskat antal 
barn och elever under läsåret, vilket gjort att antal anställda anpassats efter det. Ett antal barnskötare 
har blivit erbjudna förflyttning till annan enhet, några har då valt att avsluta sina anställningar inom 
kommunen. Tidsbegränsade anställningar har avslutats som ytterligare ett led i anpassningen till 
verksamheten.

Den totala sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med tidigare år. Barn- och ungdomsförvaltningen har 
följt Folkhälsomyndighetens och Arbetsmiljöverkets rekommendationer under pandemin och arbetat 
aktivt med risk och konsekvensbedömningar, infört skyddsåtgärder och aktiviteter för att minimera 
smittspridning.
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Diagram: Total sjukfrånvaro per månad, medarbetare inom barn- och ungdomsnämnden

Den totala sjukfrånvaron per månad var lägre under de första två månaderna jämfört med tidigare år. 
Sjukfrånvaron ökade sedan kraftigt under mars i samband med pandemins utbrott och var fortsatt hög 
under våren, samt under delar av hösten. Ökningen är markant bland både män och kvinnor och bland 
samtliga åldersgrupper, i synnerhet i åldersgruppen 50 år och äldre. Verksamhetens enheter har 
påverkats i olika hög grad vad gäller både sjukfrånvaro bland personal samt bland barn och elever. 
Rekommendationerna att stanna hemma med milda symtom och vara hemma symtomfri har också 
påverkat de höga sjukfrånvarotalen, då den stora andelen av förvaltningens medarbetare har arbetat 
på plats i verksamheterna. Verksamheterna har anpassats och organiserats för att minimera 
smittspridning på många olika sätt i enlighet med riktlinjer, och personal har vid behov lånats ut 
tillfälligt mellan enheterna för att fortsatt bedriva verksamhet.

Andelen sjukdagar och antal sjuktimmar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer har minskat 
jämfört med föregående år, vilket är positivt. Det kan förklaras av att Vallentuna kommun som 
arbetsgivare har fortsatt det systematiska och långsiktiga arbetet i syfte att minska antalet 
långtidssjukskrivna. Samtliga långtidssjukskrivna har en rehabiliteringsplan som aktivt följs upp och 
utvärderas.

Personalomsättningen har minskat jämfört med tidigare år, trots att verksamheterna anpassats efter 
minskat antal barn och elever under läsåret. Det är en positiv trend och möjliggör att kunna bibehålla 
kompetens och skapa stabilitet i verksamheterna. Den största andelen av de avslutade anställningarna 
finns bland lärare, barnskötare, förskollärare och elevassistenter. Det finns fortfarande utmaningar 
med att rekrytera kompetens inom vissa pedagogiska yrken och det finns en rörlighet bland vissa 
yrkesgrupper som bromsats något under pandemin.

Vallentuna kommun genomför en medarbetarundersökningen varje år som en del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Tidigare genomfördes enkäten under hösten, men sedan 2020 och framåt 
genomförs den under våren. Vartannat år genomförs en större och mer omfattande enkät och 
vartannat år genomförs en mindre enkät med fokus på OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö) 
och HME (hållbart medarbetarengagemang). 2020 års medarbetarenkät var av det mindre formatet, 
även kallat pulsmätning. Utifrån genomförda medarbetarundersökningar arbetar respektive chef 
tillsammans med dennes medarbetare med att formulera både utvecklingsområden och styrkor att 
bevara under kommande period, vilket resulterar i olika aktiviteter för respektive arbetsgrupp. 
Resultatet av medarbetarundersökningen visar på stärkta resultat för kommunen som helhet samt 
bibehållet resultat inom grundskola. Resultatet inom förskolan har ökat markant sedan 
omorganisationen genomfördes 2018 vilket är en positiv trend.
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§ 7
Verksamhetsberättelse 2020 utbildningsnämnden (UN 2020.048)
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2020.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse för 
utbildningsnämnden gällande 2020. I verksamhetsberättelsen redovisas nämndens uppföljning 
av kommungemensamma mål, nämndens mål med tillhörande indikatorer samt ekonomiskt 
utfall.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §6 UN AU Verksamhetsberättelse 2020 utbildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse, Verksamhetsberättelse 2020 utbildningsnämnden
 Verksamhetsberattelse 2020 utbildningsnämnden
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Verksamhetsberättelse 2020 
utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och ungdomsförvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse för 
utbildningsnämnden gällande 2020. I verksamhetsberättelsen redovisas nämndens 
uppföljning av kommungemensamma mål, nämndens mål med tillhörande 
indikatorer samt ekonomiskt utfall. 

Konsekvenser för barn
Beslutet berör inte direkt barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.
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Nämnden i korthet

 Ordförande: Ylva Mozis Bruttokostnad *: 240,3 Mn
kr

Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: 179,3 Mn
kr

Förvaltningschef: Susanna Falk Budgetavvikelse i år: 7,3 Mn
kr

Antal årsarbetare: 49,7 Budgetavv. föregående år: -1,2 Mn
kr

* Exklusive nämndsinterna transaktioner och 
exklusive intäkter

** Alla intäkter minus alla kostnader

Nämndens uppgift är att:

Utbildningsnämndens uppgift är att ansvara för gymnasieskola inom kommunen och låta elever 
fritt få välja gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utbildningsnämnden ansvarar också för 
vuxenutbildning, svenska för invandrare och uppföljning av alla 16–20-åringar.
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Viktiga händelser under året
Förändringar i regelverk under 2020

Under 2020 har förändringar skett i de regelverk som styr och påverkar nämndens verksamheter. 
Verksamheterna har under året anpassats för att möta dessa förändringar.

Statsbidrag ges för anställning av lärarassistenter i skolan om huvudman finansierar minst hälften av 
kostnaderna för lärarassistenter. Gäller från 1 augusti 2019 och har påverkat verksamheterna under 
2020

Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020

Förändring i skollagen möjliggör för regeringen att, med anledning av coronaviruset, tillfälligt stänga 
förskolor, skolor, fritidshem eller andra verksamheter på nationell, regional eller kommunal nivå. 
Gäller från 21 mars 2020

Tillfällig förordning ger huvudmän en ökad flexibilitet om en skola håller eller hållits stängd med 
anledning av coronaviruset

Ändrade statsbidragsvillkor för sommarskola. Gäller från 25 juni 2020

Ny sekretesspolicy för SCB begränsar tillgång till statistik för kommuner, huvudmän och enstaka 
förskolor, skolor. Statistik för skolväsendet publiceras från 1 september 2020 enbart på riksnivå

Möjlighet för huvudmän att vid lärarbrist anställa icke behöriga som lärare upp till tre år under tiden 
de genomgår kompletterande pedagogisk utbildning förlängs från 2020 till 2025

Förändring i skollagen gällande regler om distansundervisning. Både fjärrundervisning och 
distansundervisning ska kunna lämnas över på entreprenad. Förändringarna träder i kraft den 20 
augusti 2020 och kan tillämpas på utbildning som börjar efter den 30 juni 2021.

Gymnasieskolan ska erbjuda prövning i grundskoleämnen för elever med F i betyg eller som saknar 
betyg helt och håller. Gäller från 15 juli 2020

Förändringar i gymnasieskolans yrkesprogram. Gäller från 1 juli 2020

Särskild utbildning för vuxna blir en del av kommunal vuxenutbildning istället för en egen skolform. 
Gäller från 1 juli 2020

Möjligheter att utfärda slutbetyg inom vuxenutbildningen förlängs från 1 juli 2020 till 1 juli 2021

 

Skolverkets projekt "Samverkan för bästa skola" som är ett gemensamt utvecklingsarbete 
mellan Vallentuna kommun och Skolverket, går in i sitt andra år 2020. Syftet med projektet är att 
bland annat förbättra det systematiska kvalitetsarbetet och därmed resultaten i den kommunala 
förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Under året har undervisningsnära utvecklingsinsatser, 
bestående av handledning, föreläsningar och seminarier, startats upp tillsammans med personalen i 
verksamheten.

 

Kommundoktorand

Vallentuna kommun inrättade hösten 2020 en kommundoktorandtjänst, anställd på Vallentuna 
gymnasium. Doktorandens utbildning på forskarnivå finansieras av utbildningsnämnden inom ramen 
för den tillsvidareanställning på heltid som läraren har och i enlighet med den individuella 
studieplanen. Syftet är att utveckla den vetenskapliga grunden inom både lärarutbildningsområdet och 
andra verksamhetsfält och inrättandet av kommundoktoranden förväntas bidra till utveckling av 
språkdidaktisk forskning och utveckling av kontaktytor mellan forskningsmiljöer vid Stockholms 
universitet samt att bygga upp kompetens för att forska och utveckla den egna praktiken. 
Doktorandens forskarutbildning följer Stockholms universitets fastställda föreskrifter och riktlinjer 
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och studierna bedrivs i enlighet med av humanistiska fakultetsnämnden fastställd allmän studieplan 
för utbildning på forskarnivå i språkdidaktik.

Coronapandemin

Pandemins utbredning krävde att utbildningsnämnden snabbt tog fram en generell krisplan som 
kunde användas som struktur för att hantera den nya situationen. Krisplanen innefattade bland annat 
beredskapsplan vid stort personalbortfall.

Under pandemin klarade Vallentuna gymnasium snabbt att ställa om till digital fjärrundervisning och 
undervisningen har under året genomförts helt eller delvis i digital form med en organisering som 
möjliggjort att elever, elevgrupper eller undervisningsmoment som krävt undervisning i skolans 
lokaler har kunnat få det. För att på förvaltningsnivå kunna stödja enheten och få en överblick av läget 
har daglig uppföljning av frånvaro elever och personal genomförts digitalt.

För att minska risken för smittspridning har verksamheten behövt utveckla en rad anpassningar, 
exempelvis nya former kring traditioner som skolavslutningar, studentavslutning, luciafirande och 
skolstart. Verksamheten har behövt anpassas ytterligare med begränsningar av exempelvis resande, 
utbyten och studiebesök. Läget har även krävt förändringar i dialog-och mötesstrukturer med 
vårdnadshavare, elever och mellan kollegor.

Coronapandemin har inneburit ett stort språng framåt i digital kompetens hos lärare och elever samt 
digitalt användande i utbildningen. Utifrån smittspridningsläget i mars fattades beslut att övergå till 
digital distansundervisning för gymnasiet och vuxenutbildningen. Höstterminen startade med delvis 
undervisning på plats i Vallentuna gymnasium utifrån att man kunnat se att elevernas resultat 
generellt gynnas av fysisk närvaro i skolan. Den fortsatta smittspridningen i regionen under hösten 
med en stor spridning bland unga vuxna innebar behov av att undervisningen återgick till 
fjärrundervisning under andra delen av höstterminen.

Vallentuna har under pandemin fortsatt genomfört den, i lärarutbildningen, obligatoriska 
verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Kommunen har även kunnat ta emot fler studerande under 
perioden vilket i ett läge av nationell lärarbrist setts som viktigt för att säkra tillgången till utbildade 
lärare framöver.
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Verksamhetsförändringar
Auktorisationsrevidering inom vuxenutbildningen 

Auktorisationsmodellen är grundad på att de ansökande utbildningsföretagen ska uppfylla de kriterier 
som Kunskapscentrum nordost (KCNO) satt upp för garanterad kvalitet innan aktörer kan få elever. 
Fram till 2020 har dock utbildningsföretag tillåtits att starta utbildningar innan samtliga underlag 
inkommit och godkänts. Detta ledde till kvalitetsproblem och under 2020 har KCNO därför behövt att 
avauktorisera en handfull aktörer. KCNO har även sett över sina rutiner för auktorisering och 
säkerställt att de krav som finns nu nogsamt efterlevs innan nya utbildningsanordnare tillåts starta 
utbildningar för studerande från KCNO-området.

Lidingö har under året ansökt om och beviljats medlemskap i KCNO-samarbetet. Inför inträdet 
bedömdes att Lidingös behov i stor grad sammanfaller med övriga KCNO-kommuners och en 
ytterligare medlemskommun innebär att de administrativa kostnaderna blir lägre för 
medlemskommunerna samt att KCNO blir en starkare part inom vuxenutbildningsfrågorna.

 

Ökat elevantal och utökning av gymnasieprogram Vallentuna gymnasium

Det sker en långsam men tydlig ökning av elevantalet på Vallentuna gymnasium och möjligheterna att 
fylla de utbildningsplatser som erbjuds har ökat. Till läsåret 2020-2021 har Vallentuna gymnasium 
fulla klasser i årskurs ett på samhällsvetenskapsprogrammet och i yrkesklasserna och antalet elever 
inom ekonomiprogrammet har ökat. Ökningen av antal elever inom de högskoleförberedande 
programmen har även inneburit att andelen flickor i verksamheten har ökat så att fördelningen läsår 
2020-2021 är 65 procent pojkar och 35 procent flickor.

Vallentuna gymnasium har under 2020 breddat programutbudet med utbildning mot naturbruk. 
Utbildningsnämnden initierade under 2019 en utredning för att undersöka förutsättningar att kunna 
erbjuda naturbruksprogram utifrån samverkan med branschen och kompetens för att bedriva 
utbildningen. Till läsåret 2020-2021 startade Vallentuna gymnasium naturbruksprogrammet.
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Framtiden
Ökade elevvolymer

Antalet gymnasieelever ökar kraftigt de närmaste åren i hela gymnasieregionen och den ökande 
elevvolymen medför, om sökmönstret är detsamma, att det blir ont om platser i de centrala delarna av 
regionen varför det finns ett ökat behov av platser i samtliga delar av regionen. Fortsatt samarbete 
mellan kommuner och fristående aktörer är nödvändigt för att möta utbildningsbehovet framåt. En 
utmaning som följer på det är att samtidigt hantera den avvikelse som finns mellan elevers sökmönster 
och olika branschers behov av arbetskraft samt den brist som finns på lärare. Även behovet av platser 
inom vuxenutbildningen fortsätter att öka. Med utökat antal elever som läser gymnasie- och 
vuxenutbildning ses även fortsatta ökningar av kostnader relaterade till utbildning.

 

Läroplansförändringar inom gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolverket har haft i uppdrag att föreslå förändringar i examensmål, utbudet av inriktningar, 
programstrukturer och förslag på nya och reviderade ämnen för åtta nationella yrkesprogram inom 
gymnasieskolan. Syftet med förändringarna, som börjar gälla från 1 juli 2021, är anpassa 
utbildningarna utifrån efterfrågan från elever och samtidigt en anpassning utifrån arbetslivets behov. 
De program som berörs är barn- och fritidsprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och 
turismprogrammet, industritekniska programmet, naturbruksprogrammet, restaurang- och 
livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet.

För gymnasieskolan och vuxenutbildning på gymnasial nivå gäller även från 2021 nya ämnesplaner för 
engelska, matematik och moderna språk. De huvudsakliga förändringarna i ämnesplanerna innebär 
att ämnets syfte och centrala innehåll ska få ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven 
ska bli ett bättre stöd när lärarna sätter betyg. Fakta och förståelse ska betonas och innehållet ska 
skilja sig tydligare mellan kurser. Det centrala innehållet anpassas när det gäller omfattning, 
konkretionsgrad och progression och kunskapskraven är mindre omfattande och mindre detaljerade. 
Fokus för skolutveckling i gymnasieskolan behöver utifrån det under det kommande året innefatta 
implementering av de nya ämnesplanerna.

Anledningen till att inte samtliga gymnasiegemensamma ämnen på gymnasial nivå eller i 
gymnasiesärskolan och inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå revideras 2021 beror på 
att resultatet av betygsutredningen (U 2018:03) som ska föreslå en modell för ämnesbetyg på 
gymnasial nivå inväntas. Även Komvuxutredningen (SOU 2018:71) kan vara avgörande i det fortsatta 
arbetet. Utredningen föreslog bland annat en förenklad betygsskala för kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande nivå, svenska för invandrare och för särskild utbildning för vuxna på grundläggande 
nivå.
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Måluppfyllelse
Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk 
inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer.

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall

Kommungemensamma 
mål Nämndens mål

Totalt antal: 5 9

Målet är uppfyllt: 3 3

Målet är delvis uppfyllt: 2 6

Målet är ej uppfyllt: 0 0

Strategiska inriktningar

Här växer människor och företag

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara 
långsiktigt hållbar.

 Målet är uppfyllt

Genom initiativ och aktiviteter, exempelvis inom hållbara skolmåltider och Vallentuna gymnasiums 
satsning för grönt och hållbart entreprenörskap, bidrar utbildningsnämnden till en hållbarhet i 
kommunen utifrån sociala-, klimat- och miljöperspektiv. Genom att tidigt involvera elever i 
hållbarhetsfrågor lär de sig att ta ansvar för miljön och utveckla demokratiska värderingar för både 
nutid och framtid. Ett fokusområde för nämnden har varit att långsiktigt arbeta för en hållbar miljö 
med verksamheter som bidrar till minskad klimatpåverkan och att öka andelen hållbara livsmedel i de 
offentliga måltider som produceras i utbildningsnämndens verksamheter. Pågående arbete inom kost, 
miljö och folkhälsa har bidragit till att kommunen behåller sin ISO-certifiering.

Genom arbetet med livsmedel i kris och utveckling av trygghetspunkter vid höjd beredskap bidrar 
utbildningsnämnden till kommunens arbete för att Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 
Kommunens kostorganisation, med centralt styre och snabba beslutsled, kostenhetens medverkan i 
kommunens övergripande krisberedskapsarbete, det upphandlingsarbete som kommunen jobbat med 
under flera år med avtal med flera livsmedelsleverantörer och tillgång till lokalt producerade livsmedel 
samt det samarbete som sker med andra förvaltningar, lokalt näringsliv och lantbrukare ger 
motståndskraft i kris för kommunen.

Sedan 2019 har det pågått ett arbete med att ta fram en kontinuitetsplanering för kostenhetens 
verksamheter i livsmedelsförsörjning i kris. Planen blev högaktuell under coronapandemins start 
våren 2020. Kontinuitetsplaneringen ingår som en del i den övergripande planen för skolornas 
krishantering och arbetet med att utveckla kostenhetens kontinuitetsplanering med åtgärder för att 
säkra övriga kritiska beroenden planeras fortsätta under 2021.

Nämndens mål: Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta för en 
långsiktig hållbar utveckling utifrån social hållbarhet

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper.
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Beskrivning

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För utbildningsnämndens verksamheter innebär 
detta att arbeta både utifrån ett nutida och ett framtida perspektiv vad gäller miljö, demokratiska 
värderingar och trygghetsfaktorer.

Dit når vi genom att arbeta för att;
- i utbildningen ha ett fokus på att öka kunskapen kring hållbarhetsfrågor
- främja möjligheter för elever och medarbetare i verksamheterna att öka sin kunskap så att det ger 
bättre förutsättningar att göra hållbara val vad gäller miljö, sociala och - demokratiska värderingar, 
framtida studier och yrken samt hälsa
- skapa förutsättningar för unga vuxna (16-24 åringar) i kommunen att vara i sysselsättning genom 
praktik, studier eller arbete

Målanalys och grund för bedömning:

Utbildningsnämnden arbetar för att skapa en trygg och socialt hållbar utbildning där elever ges 
förutsättningar för lärande och utveckling. Vallentuna gymnasium och vuxenutbildningen undersöker 
varje år hur eleverna upplever utbildningen utifrån trygghet och trivsel för att säkerställa att 
utbildningen håller hög kvalitet för eleverna.

Utfallet för 2020 visar att elever inom vuxenutbildningen erbjuds en utbildning som generellt upplevs 
trygg och där elever behandlas med respekt av lärare och andra elever och där upplevelsen av att män 
och kvinnor bemöts på lika grunder i utbildningen ökar över tid. För gymnasiets elever visar resultatet 
för 2020 att upplevd trygghet hos eleverna minskat från föregående år. Resultatet från elevenkäterna 
visar dock på flertalet andra områden där positiv utveckling skett och det samlade utfallet visar på 
fortsatt positiv utveckling. Fördjupande samtal med elever på gymnasiet för att identifiera orsaker och 
ta fram åtgärder kopplat till trygghet planerades in under hösten 2020 men fick skjutas upp då 
verksamheten på nytt övergick till distansundervisning under terminen. Samtalen planeras 
genomföras till våren 2021 när eleverna beräknas vara tillbaka på skolan igen.

Coronapandemin innebar att utbildning inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen större delar av 
2020 genomfördes digitalt på distans vilket har skapat utmaningar kring trygghets- och hälsofaktorer 
när eleverna inte har varit på plats i skolmiljön. Det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet 
behöver därmed prioriteras när eleverna åter kan vara på plats fysiskt i skolan.

Den samlade bedömningen utifrån kopplade indikatorer samt utfallet för aktiviteter med syfte att 
främja social hållbarhet, psykisk hälsa och goda skolmiljöer som beskrivs här nedan är att målet 
bedöms vara endast delvis uppfyllt.

Dans för hälsa

Den psykiska ohälsan hos ungdomar har ökat de senaste decennierna. Flickor ses vara mer utsatta än 
pojkar med högre grad av skattad nedstämdhet, magont, huvudvärk och andra stressrelaterade 
symtom. ”Dans för hälsa” är en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Örebro universitet som 
undersökte hälsoeffekten och kostnadseffektiviteten i att komplettera elevhälsa med dans för flickor 13 
till 18 år med stressrelaterad psykisk ohälsa. Resultatet visade att dansgruppen jämfört med 
kontrollgruppen ökade sin självskattade hälsa och minskade somatiska och emotionella symtom. 
Kvalitativa analyser visade att det centrala i upplevelsen var en fristad från stress, stödjande 
gemenskap, glädje och energi, ökad acceptans och kroppsförankrad självtillit. Dansprojektets metod 
har sedan publikationen efterfrågats i såväl Sverige som internationellt och är nu implementerade på 
olika orter i form av startade dansgrupper.

Vallentuna kommun har under året bedrivit verksamheten Dans för hälsa. Insatsen har genomförts av 
två utbildade dansledare. Under hösten 2020 har en fast grupp på fem personer deltagit. 
Verksamheten har anpassats utifrån de rekommendationer som gäller för minskad smittspridning 
utifrån den rådande pandemin. Utvärderingen visar att deltagarna upplever att insatsen påverkat 
deras psykiska hälsa på ett positivt sätt.
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Organisera det globala elevrådet kopplat till ungdomsråd

Det globala elevrådet består av representanter från årskurs 7 - 9 i alla grundskolor i kommunen. Syftet 
med det globala elevrådet är att stärka elevdemokrati samt elevernas delaktighet och inflytande över 
utbildningen. Det globala elevrådet är ett komplement till skolornas arbete med elevdemokrati. 
Genom det globala elevrådet kan barn- och ungdomsförvaltningen ta del av elevernas synpunkter på 
olika aktuella frågor inom barn-och ungdomsnämndens och utbildningsnämndens ansvarsområden.  
Arbetet utgår från skolans styrdokument samt barnkonventionens artikel 12 om barns rätt att uttrycka 
sina åsikter i frågor som rör barnet och  att hänsyn ska tas till deras åsikter.

En organisation för det globala elevrådet  finns etablerad för grundskolan sedan maj 2019 där 
regelbundna elevråd genomfört kring frågor om ungdomar mående, skolans arbete för att främja 
psykisk och fysisk hälsa, hur skolorna ska bli mer hållbara samt konsekvenser av coronapandemin. 
Den ursprungliga planeringen var att det globala elevrådet även skulle omfatta elever på Vallentuna 
gymnasium. Erfarenheterna har dock visat att eleverna i grundskolan har gemensamma frågor 
kopplade till just högstadiet och behöver ett eget forum. En gemensam diskussion med elevrådet på 
Vallentuna gymnasium var planerad att ske under höstterminen 2020 kring hur ett globalt elevråd 
skulle kunna organiseras för gymnasiets elever. Planeringen har försvårats av vårterminens 
distansundervisning och höstterminens restriktioner och arbetet har förskjutits till vårterminen 2021.

Neurodesign kopplat till elevers lärmiljöer, i första hand matsalarna.

Forskning inom neurodesign visar att skolornas måltidsmiljöer påverkar inlärning och välbefinnande 
och upplevelsen av måltiden, vilket gör matsalsmiljön till en viktig aspekt i arbetet med en helhetsbild 
av måltiden. Inför 2020 påbörjade barn- och ungdomsförvaltningen ett arbete med att ta fram en 
modell för hur lärmiljöer inom kommunens utbildningsverksamheter, främst skolmatsalar, ska 
utformas för att skapa måltidsmiljöer som ger en lugn och trygg måltidsstund. Tidsplanen är försenad 
på grund av organisatoriska förändringar och modellen har ännu inte tagits fram.

Gymnasiets matsal har som en del i arbetet kompletterats med bord i form av en bardisk längs med 
fönsterväggen för att underlätta för de elever som frivilligt eller ofrivilligt äter ensamma i matsalen. 
Det möjliggör att sitta i lugn och ro vid sidan utan att känna att man sitter ensam vid ett stort bord 
mitt på golvet.

Ta fram ett gemensamt arbetssätt för att lyfta fram barnperspektivet

Utbildningsnämnden har sedan 2019 arbetat med att sätta sig in i barnkonventionens olika 
barnperspektiv och reda ut den mer exakta innebörden av olika snarlika begrepp som förekommer i 
sammanhanget i och med att barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Att arbeta 
rättighetsbaserat finns redan förankrat i både skollagen (2010:800) och läroplanerna (Gy11 och 
GySär13) och innebär i sig inte att ett nytt perspektiv tillkommit i arbetet. Det är redan ett av skolans 
huvuduppdrag. Under 2019 fokuserades främst på omvärldsbevakning och att sätta sig in i 
barnkonventionens olika barnperspektiv och de olika begrepp som i övrigt förekommer i 
sammanhanget samt att sammanställa en informationssida om "barnets rättigheter och 
barnkonventionen på BUF". Sidan innehåller stödmaterial för att inkorporera barnkonventionen i det 
dagliga arbetet inom barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter. Bland stödmaterialet finns, 
förutom länkar till barnkonventionens artiklar, en checklista som kan användas för att säkerställa att 
barns delaktighet och perspektiv finns med i arbetsprocesser och beslut som rör barn antingen direkt 
eller indirekt, en metod för att lyssna på och beakta barns perspektiv, länkar till lektionsmaterial om 
barnkonventionen för pedagoger, de olika stegen i en barnkonsekvensanalys samt en grundutbildning 
i barnkonventionen i form av en film.

Under våren 2020 planerades uppstarten av ett pilotprojekt vad gäller tillämpningen av 
barnkonventionen i projektets planering och genomförande. Målet var att kunna ta fram ett arbetssätt 
som sedan skulle kunna användas i andra projekt. Projektstarten har behövt skjutas fram, dels på 
grund av de mycket begränsade förutsättningarna att genomföra projektet under coronapandemin 
samt de omprioriteringar i arbetsuppgifter som de rådande förhållandena under pandemin har 
medfört.

Under början av 2020 togs en utbildningsplan i fyra steg fram. Utbildningsplanen riktades till 



Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 11(41)

medarbetare samt elever i Vallentuna gymnasium. I augusti genomfördes steg ett i utbildningsplanen 
med en webbaserad halvdagsutbildning i barnkonventionen för alla medarbetare. Utbildningen leddes 
av en barnrättsjurist och handläggare på Sveriges kommuner och regioner (SKR). Globala elevrådet 
bjöds även in att ta del av webbutbildningen, men deltagandet blev inte så högt som önskat då 
utbildningen ägde rum veckan innan elevernas skolstart. En inspelning av webbutbildningen finns 
tillgänglig fram till början av 2021 för medarbetare, som av olika anledningar inte kunde delta, är 
nyanställda eller som vill se utbildningen igen.

Handlingsplanen för att främja och utveckla barnrättsarbetet beräknas vara klart i januari 2021. 
Förskjutningen från den ursprungliga planen beror på att arbetsresurser inom projektet under våren 
och hösten 2020 behövde omfördelas med anledning av coronapandemin.

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Andel positiva enkätsvar gymnasiet åk 2 på frågan “Jag 
känner mig trygg på min skola”

63 % 80 % 57 %

Andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen, 
Vallentuna gymnasium

u.s. 88 % 81 %

Andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i 
vuxenutbildning

*

u.s. Indikatorn saknar vid rapporteringstillfället aktuell statistik för helåret
* Indikatorn saknar i dagsläget systemstöd för att kunna mätas.

Nämndens mål: Utbildningsnämndens verksamheter ska minska sin 
klimatpåverkan och främja elevers och anställdas förutsättningar till att 
göra hållbara val

 Målet är uppfyllt

Beskrivning

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För utbildningsnämndens verksamheter innebär 
detta att arbeta både utifrån ett nutida och ett framtida perspektiv vad gäller miljö, demokratiska 
värderingar och trygghetsfaktorer.

Dit når vi genom att arbeta för att;
- minska verksamheternas direkta klimatavtryck
- i utbildningen ha ett fokus på att öka kunskapen kring hållbarhetsfrågor
- främja möjligheter för elever och medarbetare i verksamheterna att öka sin kunskap så att det ger 
bättre förutsättningar att göra hållbara val vad gäller miljö, sociala och - demokratiska värderingar, 
framtida studier och yrken samt hälsa

Målanalys och samlad grund för bedömning: 

Utbildningsnämndens verksamheter har under året arbetat med olika aktiviteter för att nå målet om 
att minska sin klimatpåverkan och främja elevers och anställdas förutsättningar att göra hållbara val. 
Dessa redovisas för nedan. Den pågående pandemin har lyft upp arbetet med livsmedelsförsörjning i 
kris och arbetet har identifierat Vallentuna kommuns styrkor och utvecklingsområden. För att öka 
miljömedvetenheten hos elever och anställda i kommunen behöver arbetet med källsortering generellt 
fortsätta och intensifieras, Vallentuna gymnasium har dock en utvecklad källsortering. Den samlade 
bedömningen baserat på indikatorer kopplat till målet och utfallet av de pågående aktiviteterna nedan 
är att målet bedöms som uppfyllt.

 

Livsmedelsförsörjning i kris
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Livsmedelsförsörjning i kris blev en högaktuell fråga under 2020. Den pågående pandemin har visat 
vilka funktioner i samhället som är samhällsviktiga och sårbara vid kris och extra ordinära händelser. 
Vallentuna kommuns arbete med att bibehålla kostenhetens verksamhet under pandemin har under 
året uppmärksammats av Länsstyrelsen där Vallentuna kommuns identifierade styrkor som gett 
motståndskraft i kris lyftes fram. Exempel som framkom var kommunens tillgång till lokalt 
producerade livsmedel samt samarbetet mellan kommunens olika nämnder och med lokalt näringsliv 
och lantbrukare. Sedan senare delen av 2019 har arbetet att ta fram en kontinuitetsplanering för 
kostenhetens verksamheter i livsmedelsförsörjning i kris fortlöpt. Planen blev högaktuell under våren 
2020 när Coronapandemin, som fortsatt under hela året, var ett faktum. Kontinuitetsplanering ingår 
som en del i den övergripande planen för skolornas krishantering. Arbetet med att utveckla 
kostenhetens kontinuitetsplanering med åtgärder för att säkra övriga kritiska beroenden planeras 
fortsätta under 2021.

Utbildningsnämnden har i samverkan med kommunledningskontoret arbetat fram en plan för 
livsmedelsförsörjning i kris som ska gälla för hela kommunen. I planen beskrivs kritiska beroenden 
som kommunens kök har för att kunna bedriva verksamhet även i kris. Beslut om fortsatt arbete med 
att bygga upp motståndskraft mot kris tex genom lager, reservaggregat, synkning av livsmedelsplan 
och nödvattenplan med mera förväntas komma efter planen antagits.

Svinn-initiativet

Arbetet med att minska matsvinnet i samverkan med skola och förvaltning har inte uppnåtts i 
förväntad grad. Under 2020 har struktur för matsvinnsmätningar tagits fram med en modell för 
matsvinnsarbetet där livsmedelsverkets verktyg för att registrera matsvinn används. För att minska på 
matsvinnet behöver köken samverka med matgästerna och med skolan som påverkar schemaläggning, 
matsalstrivseln och antal vuxna pedagoger i matsalen, samt med lokalstrateg som kan påverka 
matsalsmiljöer och serveringsmöjligheter. Matsalsmiljön, kännedom om portionsstorlekar, och en 
lugn måltidsmiljö bidrar till minskat matsvinn. Ytterligare fokus behöver läggas på att hitta 
samverkanssätt. Under 2021 planeras samarbete med globala elevrådet för att minska matsvinnet 
samt att ta fram nyckeltal som visar effekter om matsvinnsmängderna går ner. Nyckeltal kan vara 
kostnader i kronor per kg matsvinn, miljö- och klimatpåverkan och påverkansmöjligheter som ger 
effekter på matsvinnsmängder. Matsvinnsinitiativet avslutas vid årsskiftet och ny form för att arbeta 
med matsvinn tas fram för 2021.

Hållbar skolmåltid

Under 2019 beslutade kommunfullmäktige om en måltidspolicy som ersatte den tidigare kostpolicyn. 
Den nya policyn har fokus på arbetet med måltiden som helhet, samarbete mellan berörda parter och 
har tre inriktningar; hälsosam, hållbar och pedagogisk måltid. I enlighet med den nyligen beslutade 
måltidspolicyn ska inköp av livsmedel sträva mot att köpa livsmedel med låg klimat- och 
miljöpåverkan och med god djurhållning. Det gör att inköp i verksamheterna fokuserar på inköp av 
säsongsbetonade, svenska och lokalt producerade livsmedel vilket har påverkat inköp av ekologiska 
livsmedel som tidigare varit ett mätvärde i arbetet med hållbar skolmåltid. Kostenhetens inköp av fågel 
(kyckling och kalkon) med svenskt ursprung är för året 96,5 procent av de totala inköpen av fågel. 26,9 
procent av livsmedelsinköpen har varit ekologiska vilket ligger i linje med föregående år och något 
lägre än inköpen 2018. Till kommande verksamhetsår kommer, istället för inköp av ekologiska 
livsmedel, mätvärden för inköp av säsongsbetonade, svenska och lokalt producerade livsmedel att 
följas upp.

Val av livsmedel påverkar vår miljö och vårt klimat genom hela livscykeln från jord till bord till jord 
med utsläpp av växthusgaser i de olika processtegen. Utbildningsnämnden strävar efter att sänka 
utsläpp av växthusgaser från måltidsverksamheten genom att planera en meny och välja råvaror som 
bidrar till lågt miljö – och klimatavtryck och som genererar minimalt tallrikssvinn. Nämnden har 
under 2020 infört ett verktyg för att kunna följa upp de utsläpp som skolmåltiderna genererar. 
Skolmåltidens klimatpåverkan kommer från 2020 att följas upp årligen.

Under perioden 1 januari 2020 till 30 november 2020 har de livsmedelsinköp som gjorts inom 
nämndens verksamheter gett ett utsläpp per kilogram livsmedel på 1,61 CO2e kilogram. Utfallet 
innebär att Vallentuna kommun har ett lägre genomsnittsutsläpp än närliggande kommuner där 
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genomsnittligt utsläpp är 2,0 CO2e kilogram. För att bidra till WWFs mål om maximalt 1,5 graders 
global uppvärmning behöver kommunen ytterligare sänka utsläppen av de växthusgaser som kan 
kopplas till skolmåltiderna.

 

Källsortering i gymnasiets verksamhet

Insamling av hushållens avfall är en lagstadgad uppgift för kommunen. Kommunen försöker få 
invånarna att källsortera och hantera avfall rätt. Därför är det viktigt att kommunala verksamheter, 
och liknande funktioner i privat regi, också sorterar avfall på ett bra sätt.

Under slutet av 2019 skickades en enkät, med frågor kring hur källsortering och hantering av avfall 
fungerar, ut till kommunala och fristående verksamheter. Syftet var att få information om hur 
avfallshanteringen fungerar för att sedan kunna jobba systematiskt och se till att få igång källsortering 
på så många ställen som möjligt. Bearbetning av insamlade data samt kontakt med 
samhällsbyggnadsförvaltningen sker löpande under 2020 för att se hur man kan möjliggöra ökad 
källsortering. Källsortering är ett identifierat utvecklingsmål för 2021.

Vallentuna gymnasium har idag en utvecklad källsortering vad gäller avfall från utbildningarna enligt 
rektor. Fraktioner finns för elavfall, farligt avfall, brännbart (tex virke), metall och järn (som de säljer 
till återvinningsstationen), wellpapp och brännbart. Den del av gymnasiets källsortering som behöver 
utvecklas är sortering av det avfall som alstras i klassrum och i korridorer. Idag slängs allt i samma 
soppåse och sedan i samma sopkärl i soprummet. För att detta avfall ska kunna källsorteras behövs en 
plan för arbetet och behov av inköp av mindre sorteringskärl att placera ut inomhus förankras för 
eleverna att själva sortera i. Finansiering av inköp och eventuellt ökade avfallsavgifter behöver 
förankras i nämnd och inom barn- och ungdomsförvaltningen

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Skolmatens klimatpåverkan per kilogram livsmedel 
(kgCO2e)

1,61

Källsortering i gymnasiets verksamhet *

* Indikatorn saknar i dagsläget systemstöd och definition för att kunna mätas likvärdigt.

Bästa kommunen att bo och leva i

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

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper.

Verksamhet av hög kvalitet innebär för utbildningsnämnden att gymnasiet, såväl som den 
vuxenutbildning som erbjuds via Kunskapscentrum Nordost (KCNO), ska erbjuda en lärmiljö där 
eleverna upplever trygghet och studiero och en undervisning som ger eleverna en möjlighet att nå så 
goda resultat som möjligt.

Vallentuna gymnasium har under 2020 startat upp en utbildning mot naturbruk. Programmet breddar 
Vallentunas utbildningsutbud och tar tillvara kommunens lokala förutsättningar och läge. 
Utbildningsutbudet har även utökats genom programinriktade val för snabbare väg till egen 
försörjning.

Utbildningsnämnden har genom KCNO stärkt krav på kvalitet och uppföljning för utförare inom 
vuxenutbildningen vilket skapar bättre förutsättningar för att kommunens elever inom 
vuxenutbildningen ska få ta del av en utbildning med hög kvalitet. Arbetet med revidering av 
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auktorisationsprocessen fortgår även under året för att säkerställa att auktorisationsprocessen följs 
och utförare med auktorisation möter ställda krav på utbildningen som erbjuds Vallentunas 
innevånare.

Att utveckla kvaliteten i gymnasieskolan har varit prioriterat för att bidra till det 
kommungemensamma målet och verksamhetens resultat och attraktivitet har ökat över tid men målet 
kan inte ses som uppnått utan arbete behöver fortsätta och utfallet förbättras ytterligare. Den 
distansutbildning som är en effekt av coronapandemin har inneburit att inplanerade arbeten för att 
förbättra studiero och trygghet i undervisningen har behövts skjutas på. Distansundervisning har även 
försvårat möjligheterna att i tillräcklig grad identifiera och erbjuda stöd till elever i behov av sådant. 
Pågående utvecklingsarbete förväntas dock på sikt leda till ökade resultat som bidrar till Vallentunas 
mål att bedriva verksamhet av hög kvalitet.

Nämndens mål: Utbildningsnämnden ska bedriva gymnasieverksamhet 
som kännetecknas av studiero.

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper.

Beskrivning

Utbildningsnämnden ska aktivt arbete för att bedriva en verksamhet av hög kvalitet inom 
gymnasieutbildningen. Hög kvalitet kan och bör värderas utifrån flera olika aspekter så som varje elevs 
kunskapsutveckling, hälsa, lärmiljö och arbetsmiljö. För utbildningsnämndens verksamheter innebär 
detta att arbeta utifrån perspektiven, närvaro och psykisk hälsa, studiero och resultatutveckling för alla 
elever. En utbildning med hög kvalitet ger eleverna möjlighet och förutsättningar till sysselsättning 
efter avslutade studier.

Målet når vi genom att arbeta för att ha en undervisning i gymnasieskolan med ledning och stimulans 
för alla elever med hög studiero

Målanalys och samlad grund för bedömning:

Under 2020 har aktiviteter initierats för att nå målet om att utbildningsnämnden ska bedriva 
gymnasieverksamhet som kännetecknas av studiero. Resultat från elevenkäten som genomförs årligen 
i årskurs två visar att Vallentuna gymnasium har förbättrat resultatet vad gäller studiero från 
föregående år markant. Utvecklingen har dessutom lett till att resultatet för 2020 ligger högre än 
genomsnittet för Stockholm. Andelen elever som upplever studiero är dock, trots det ökade resultatet, 
lågt sett till helheten och arbetet med att utveckla resultaten behöver fortsätta för att utfallet ska kunna 
visa på en verksamhet som kännetecknas av studiero. Under våren och i hösten har undervisningen på 
gymnasiet skett på distans, helt eller delvis, vilket har fått konsekvensen att arbetet tillsammans med 
eleverna har avstannat till viss del och behöver intensifieras när undervisningen på nytt kan 
genomföras på skolan. Nästa mätperiod för elevers upplevelse av studiero sker under våren 2021 när 
elevenkäter genomförs på nytt och effekt av distansundervisningen och genomfört utvecklingsarbete 
kan ses på nytt. Målet bedöms därför utifrån indikatorer och effekt av genomfört utvecklingsarbete 
inte helt uppfyllt.

 

Arbete för ökad trivsel och studiero

Under våren 2020 publicerades resultaten från Storstockholms (Stockholmsregionen som består av 26 
kommuner i Stockholms län) enkät för årskurs två om elevers upplevelse om sin gymnasieutbildning. 
Det som framgår av enkäten är att eleverna skattar utbildningen högre i denna enkät än i förra årets 
enkät i flertalet områden och att resultatet nu är i paritet med eller överstiger länssnittet. Frågor kring 
studiero och delaktighet i undervisningen skattas högre än länet i snitt, medan frågor kring att 
rekommendera sitt gymnasieprogram eller skola är något lägre än länssnittet.

Resultatet för studiero har ökat jämfört med både 2019 och 2018. Frågor som berör delaktighet i 
undervisningen följer samma trend med förbättrade resultat sedan 2018. Sett till hela enkäten skattas 
dock frågor om studiero och delaktighet lägst av alla frågeområden och är ett fortsatt prioriterat 
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område för Vallentuna gymnasium.

Inom ramen för Samverkan för bästa skola, har ett arbete inletts på Vallentuna gymnasium, i syfte att 
ytterligare öka upplevelsen av studiero och upplevelse av meningsfullhet hos eleverna, kollegialt arbeta 
såväl med ordningsregler som med lektionsstruktur. Gemensamt överenskomna ordningsregler är 
framtagna i delaktighet med eleverna och en gemensamt framtagen mall för lektionsstruktur är 
framtagen av lärarkollegiet. Såväl ordningsregler som gemensam lektionsstruktur ligger till grund för 
det kommande kollegiala arbetet som även ska fokusera på språkutvecklande arbetssätt i 
undervisningen med tyngdpunkt på lärande i ämnesundervisning.

Distansundervisning på Vallentuna gymnasium som en effekt av coronapandemin har sannolikt 
påverkat upplevelsen av studiero och inför 2021 behöver studiero fortsätta följas upp med fördjupande 
kartläggning av de effekter distansundervisningen gett. Den effekt kopplat till studiero som redan nu 
kunnat iakttas är att det varit svårt att hålla motivationen upp för eleverna under 
distansundervisningen och att studiero på lektionerna förefaller ha förbättrats. Under hösten bedömde 
personalen att det var en god studiero i årskurs två och tre, där eleverna var nöjda över att få vara 
tillbaka i skolan igen efter några månaders distansstudier. I årskurs ett bedömdes studieron vara på 
liknande nivå som tidigare år.

Diagram: Resultat studiero och delaktighet i undervisningen, Vallentuna gymnasium jämfört över 
tid 2016-2020

Källa: Gymnasieantagningen Storstockholms elevenkät årskurs 2, 2020

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Andelen positiva enkätsvar gymnasiet åk 2 på frågan “Det 
är arbetsro på mina lektioner”

58 % 37 % 25 %
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Nämndens mål: Utbildningsnämnden ska bedriva en 
gymnasieverksamhet med hög närvaro och positiv resultatutveckling för 
eleverna.

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper.

Beskrivning

Utbildningsnämnden ska aktivt arbeta för att bedriva en verksamhet av hög kvalitet inom 
gymnasieutbildningen. Hög kvalitet kan och bör värderas utifrån flera olika aspekter så som varje elevs 
kunskapsutveckling, hälsa, lärmiljö och arbetsmiljö. För utbildningsnämndens verksamheter innebär 
detta att arbeta utifrån perspektiven, närvaro och psykisk hälsa, studiero och resultatutveckling för alla 
elever. En utbildning med hög kvalitet ger eleverna möjlighet och förutsättningar till sysselsättning 
efter avslutade studier.

- Målet når vi genom att arbeta för att;
- ha en hög elevnärvaro
- följa upp och beakta elevernas förädlingsvärde i kvalitetsarbetet
- utbildningen ger eleverna förutsättningar till sysselsättning i form av vidare studier, praktik eller 
arbete, efter avslutad utbildning

Målanalys och samlad grund för bedömning:

Under 2020 har barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med Vallentuna gymnasium fortsatt 
samarbetet med Skolverket för att utveckla kvaliteten i undervisningen och öka resultaten för eleverna 
i utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet har intensifierats och förtydligats under året för att 
utveckla uppföljningen av resultat, att identifiera problemområden och sätta in rätt insatser för att 
motverka försämrade resultat samt arbeta med att resultaten utvecklas framåt.

Andel elever med examen inom yrkesprogrammen på gymnasiet har sedan några år tillbaka ökat 
årligen. För 2020 har resultatet för dessa program försämrats och visar på en avvikelse där andelen 
elever med examen från yrkesprogrammen 2020 är 71 procent jämfört med 96 procent 2019. 
Variationen mellan olika program inom yrkesprogrammen är stor, inom barn- och fritidsprogrammet 
våren 2020 var andelen med examen 40 procent medan den inom bygg- och anläggning var 92 
procent. Genomsnittlig poäng för yrkesprogrammen visar inte på samma avvikelse för med 
försämrade resultat, utan poängsnittet har istället ökat något från föregående år. För de 
högskoleförberedande programmen är resultatet i linje med föregående år med en viss ökning både 
vad gäller andel elever med examen och genomsnittlig poäng.

Coronapandemin har skapat utmaningar för verksamheten vad gäller planering och genomförande av 
olika kurser och moment. Gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete under 2020 identifierade 
även utmaningar i att via den digitala fjärrundervisningen kunna ge de anpassningar och stöd som 
vanligtvis ges till elever som behöver det i undervisningen vilket kan vara en orsak till de försämrade 
resultaten. Inför hösten 2020 planerade gymnasieskolan därför att i högre grad bedriva undervisning 
på plats i skolan för de elever och elevgrupper som var i behov av stöd i undervisningen för att åtgärda 
identifierade brister och förebygga försämrade resultat även till våren 2021.

Även arbetet med att öka närvaro i undervisningen har påverkats i hög grad av coronapandemin. 
Totalt har närvaro i tid ökat under den tid som utbildningen genomförts digitalt och andelen elever 
med ogiltig frånvaro har minskat. För elever med hög frånvaro sedan tidigare har dock frånvaron ökat 
ytterligare under året och fler elever har haft en hög frånvaro, ofta anmäld sådan. Ökningen av andel 
elever med frånvaro kan under 2020 framför allt iakttas inom de högskoleförberedande programmen. 
Utfallet gör att målet inte bedöms som helt uppfyllt och arbetet behöver fortsätta framåt för att 
förebygga frånvaro under pågående digitala undervisningen och intensifieras när eleverna på nytt är i 
skolan.
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Samverkan för bästa skola

Under 2020 har arbetet med "Samverkan för bästa skola" löpt på enligt Skolverkets planering. 
Vallentuna gymnasium deltar i insatsen tillsammans med två grundskoleenheter och rektorer för 
förskolan. Utifrån den åtgärdsplan som Vallentuna gymnasium och huvudman tagit fram under 2019 
när samverkan startade har undervisningsnära insatser startat under vårterminen 2020 som fortsätter 
under läsår 2020-2021.

Vallentuna gymnasium arbetar med två parallella insatsområden. Insatsen inom utvecklingsområdet 
styrning och ledning syftar till att göra rutiner och lokala styrdokument kända och efterlevda och 
insatsen inom undervisning och lärande syftar till att öka elevnärvaron, måluppfyllelsen mot 
kunskapskraven, studiero samt elevernas upplevelse av meningsfullhet och lärarnas upplevelse av att 
ha möjlighet att göra ett bra arbete. I insatserna ingår handledning från Uppsala universitet.

Gymnasiet har presenterat sina pågående insatser i ett seminarium för Samverkan för bästa skola-
deltagare i hela landet och även för de övriga rektorerna i kommunen. Insatserna har fått skjutas fram 
på grund av distansundervisningen, men man kan ändå se en viss effekt av insatserna i form av ökad 
elevnärvaro. Gymnasiet har under projektets gång insett att det är viktigt att se till att all personal får 
tillfälle att delta aktivt i förändringsarbetet och att skynda långsamt för att få alla med. Man ser också 
att det kan finnas behov av att prioritera bland insatserna för att de ska få effekt.

Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning

Vallentuna kommun deltar under 2020 i "Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning" som leds av 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Utvecklingsprogrammet riktar sig till kommuner som vill 
göra en medveten och strategisk satsning för att förbättra det förebyggande arbetet och ge fler unga 
möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin utbildning där. Programmet startade januari 
2020 och var planerat att avslutas i december 2020.

Programmet inkluderar både huvudmannanivå, såväl nämnd som förvaltning, och verksamhet som 
deltar med ansvarig rektor och ett team av utvalda nyckelpersoner. Inom utbildningsnämndens 
ansvarsområde deltar Vallentuna gymnasium och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i 
programmet. Utvecklingsprogrammet bygger på kompetensutveckling kring orsaker till studieavbrott 
och processtöd i arbetet med att utveckla kommunens arbete med närvaro och studieavbrott.

Utifrån självskattningar i verksamheten och på huvudmannanivå har utvecklingsplan med 
målsättningar och åtgärder för ökad närvaro och måluppfyllelse tagits fram för Vallentuna 
gymnasium, KAA och övergripande för kommunen. Utvecklingsplanen har format mål kring att nå en 
förtydligad styrning och ledning mellan huvudman och verksamhet, öka upplevd meningsfull 
undervisning, delaktighet och stimulans för varje elev samt att alla skolor arbetar systematiskt, 
effektivt och likvärdigt med att följa upp frånvaro för att tidigt identifiera elever i riskzonen och sätta 
in tidiga insatser. Utvecklingsplanerna ska sedan ligga till grund för verksamhetsplanering 2021 för 
huvudman och Vallentuna gymnasium samt KAA.

Den pågående coronapandemin har påverkat utvecklingsprogrammet som till största del behövts 
genomföras i digital form. Det har även gett en effekt på tidsplanen och programmet har förlängts till 
slutet av januari 2021. På grund av organisationsförändringar har framtagande av utvecklingsplan för 
KAA även försenats och färdigt plan beräknas först finnas på plats till första delen av 2021.

 

Samverkan kring bedömning av specialkost

Vallentuna kommuns måltidspolicy beskriver hur arbetet med specialkostbedömningar ska ske. 
Kostenheten, skola och barn- och elevhälsan ska samarbeta och sambedöma specialkostansökningar. 
Kostintyg som avser anpassade måltider som egen meny, annan konsistens, uteslutande av vissa 
livsmedel trots att allergi inte ligger bakom, eller kost kopplat till neuropsykiatriska 
funktionsvariationer samt de kostintyg som avser svåra allergier eller flertalet allergier ska tas upp i 
skolornas elevhälsoteam för en gemensam bedömning. Detta för att få ett helhetsperspektiv på elevens 
behov och för att kunna tar fram en planering för elevens kosthållning. Modellen arbetades fram under 
hösten 2020 och en första sambedömning har prövats med elevhälsoteamet på en pilotskola. Försöket 
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visar att modellen är ett bra sätt att skapa ett helhetsperspektiv och en samsyn på elevens behov 
mellan skola, elevhälsa och kök. Bedömningen behöver utvecklas med en struktur för hur bedömning 
ska ske, vilka kriterier som ska bedömas och beslutas om, för att bedömningarna ska bli likvärdiga i 
alla skolornas elevhälsoteam. Modellen är planerad att implementeras i samtliga skolenheter under 
2021.

 

Indikator/nyckeltal HT 2020 VT 2020 HT 2019

Andel elever med ogiltig frånvaro över 10 procent 11 % 18 % 12 %

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Andel elever med examen från högskoleförberedande 
program i åk 3

75 % 73 % 79 %

Andel elever med yrkesexamen i åk 3 71 % 96 % 81 %

Positivt förädlingsvärde för elever i gymnasieskolan *

* Indikatorn är påverkad av ändrad sekretesspolicy hos SCB kring skolors statistik och finns inte tillgänglig för 2020

Nämndens mål: Utbildningsnämnden tillsammans med verksamheter 
inom vuxenutbildningen ska bedriva utbildning med hög måluppfyllelse 
för sina elever som leder till sysselsättning efter avslutad utbildning.

 Målet är uppfyllt

Beskrivning

Utbildningsnämnden ska aktivt arbete för att bedriva en verksamhet av hög kvalitet inom 
vuxenutbildningen. Hög kvalitet kan och bör värderas utifrån flera olika aspekter så som varje elevs 
kunskapsutveckling, hälsa, lärmiljö och arbetsmiljö. För utbildningsnämndens verksamheter innebär 
detta att arbeta utifrån perspektiven, närvaro och psykisk hälsa, studiero och resultatutveckling för alla 
elever. En utbildning med hög kvalitet ger eleverna möjlighet och förutsättningar till sysselsättning 
efter avslutade studier.

- Målet når vi genom att arbeta för att;
- vuxenutbildning ska ha en undervisning där alla studerande får möjlighet att nå godkända kursbetyg 
och upplever en trygg studiesituation
- utbildningen ger eleverna förutsättningar till sysselsättning i form av vidare studier, praktik eller 
arbete, efter avslutad utbildning
- påverka hur studie- och yrkesvägledning inom KCNO arbetar för att guida elever mot utbildning som 
arbetsmarknaden efterfrågar

Målanalys och samlad grund för bedömning:

Under året har utbildningsnämnden fortsatt att följa upp den utbildning som anordnas via 
Kunskapscentrum nordost (KCNO). Då vuxenutbildningens kvalitetshjul innebär att 
kvalitetsrapporter för studieresultat blir tillgängligt årligen  i mars månad bygger 
resultatuppföljningen på senast tillgängliga resultat från 2019. Utfallet för 2019 visar på ett resultat 
som ligger i linje med resultatet för 2018, med en viss förbättring vad gäller andel godkända betyg 
inom den gymnasiala vuxenutbildningen.

Utfallet från den länsövergripande elevenkäten som genomfördes under hösten 2020 visar att andelen 
positiva svar är högre inom svenska för invandrare (sfi) för Vallentuna kommuns elever än för 
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grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. För elever inom grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning är utfallet för områdena trygghet och inflytande något lägre än för 2019 medan för 
området kundnöjdhet har utfallet förbättrats något sedan föregående år. Upplevelsen hos eleverna vad 
gäller om utbildningen ger ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier visar på ett gott resultat, 
90 procent av eleverna inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och 93 procent av 
eleverna inom sfi upplever att utbildningen ökar deras möjligheter. Resultaten visar även på en ökning 
från föregående år.

Granskningar av utförare och ökade krav på kvalitet och uppföljning hos utförare inom KCNO har 
förbättrats under 2019 och 2020 vilket lett till att avtal sagts upp där utförare inte håller god kvalitet. 
KCNO och vuxenutbildningen fortsätter under året att revidera auktorisationsprocessen för att 
säkerställa att processen följs och möjliggöra hög kvalitet i utbildningen.

Den samlade bedömningen utifrån indikatorernas utfall och genomförd kvalitetsuppföljning är att 
vuxenutbildningen som erbjuds Vallentunas elever håller en god kvalitet med hög måluppfyllelse och 
bidrar till ökad sysselsättning och målet bedöms vara uppfyllt.

Utveckla och följa upp kvalitetsarbetet inom KCNO och vuxenutbildningen i Norrort

Vallentuna kommun bedriver vuxenutbildning i samverkan inom Kunskapscentrum Nordost, KCNO. 
Vuxenutbildningen omfattar studier på grundläggande nivå motsvarande den nioåriga grundskolan. 
På gymnasienivå kan eleverna läsa gymnasiekurser för att bli behörig till vidare studier eller för att 
bygga upp en yrkeskompetens. Inom sfi finns tre olika studievägar beroende på förkunskapskrav, 
tidigare utbildning, studievana samt kunskap i engelska. Möjlighet finns även för studerande att välja 
en snabb studietakt. Dessutom finns en kombinationsutbildning som dels innehåller sfi-kurser dels 
yrkeskurser på gymnasial nivå med praktik. Exempel på kombinationskurser är undersköterska, 
barnskötare, kock eller lagerarbetare.

Vuxenutbildningen bedrivs på auktorisation, det innebär att utbildningsanordnare ansöker om att bli 
auktoriserade för att bedriva utbildning. I avtalet mellan kommunen och leverantörerna specificeras 
bland annat att leverantörerna ska förbinda sig att anställa behöriga lärare, de ska tillhandahålla 
studie och yrkesvägledare samt speciallärare/ specialpedagog. 2019 var det 37 olika 
utbildningsanordnare som erbjöd vuxenutbildning. Varje utbildningsanordnare ansvarar för det 
systematiska kvalitetsarbetet och detta krav finns med i auktorisationsavtalet. Leverantörerna 
redovisar i sina kvalitetsrapporter godkända betygsresultat, fullföljda utbildningar, 
värdegrundsarbete, elevnöjdhet, trygghet och elevinflytande samt analys av avbrottsstatistik.

 

Måluppfyllelsen inom vuxenutbildningen

KCNO, har under senare år förstärkt det systematiska kvalitetsarbetet och enligt det fastställda 
årshjulet ska kvalitetsrapport för helåret 2020 redovisas i mars 2021. De uppgifter som finns här 
bygger på resultat för 2019.

Tabell 1. Gymnasial vuxenutbildning, andel betyg med godkända resultat

2020 2019 2018 2017 2016 Antal betyg 
2019

Vallentuna 
kommun

86% 85 % 84 % 82 % 81 % 1163

Kunskaps-
centrum 
Nordost

- 83 % 84 % 81 %

Källa: KCNO
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Tabell 2. Grundläggande vuxenutbildning, andel betyg med godkända resultat

2020 2019 2018 2017 2016 Antal betyg 
2019

Vallentuna 
kommun

77% 84 % 84 % 87 % 84 % 173

Kunskapscentru
m Nordost

- 83 % 84 % 81 % -

Källa: KCNO

Utfallet för 2019 visar att måluppfyllelsen för Vallentunas elever inom den gymnasiala 
vuxenutbildningen fortsätter att öka från tidigare år, 85 procent av betygen inom gymnasial 
vuxenutbildning har godkända resultat i jämförelse med 84 procent 2018. För 2020 är utfallet 86 
procent. För elever inom den grundläggande vuxenutbildningen är 84 procent av betygen godkända 
vilket är likvärdigt med föregående år. För Vallentunas elever inom sfi är 88 procent av betygen 
godkända 2019 och 83 procent för 2020.

 

Uppföljning av trivselenkäter i vuxenutbildningen

Länets kommuner samverkar inom Storstockholm för att höja kvaliteten på vuxenutbildningen inom 
regionen och för att skapa ett utbud som är anpassat efter arbetsmarknadens behov. För att förstärka 
det gemensamma kvalitetsarbetet utförs varje år en enkät som riktar sig till samtliga studerande inom 
vuxenutbildning i regionen. Enkäten utgör ett underlag till kvalitetsarbetet inom Kunskapscentrum 
Nordost och ingår i den uppföljning som förvaltningen årligen gör gällande kvaliteten inom 
vuxenutbildning. Enkäten besvaras av studerande inom såväl grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning som svenska för invandrare, sfi.

Enkäten brukar genomföras under senare delen av vårterminen men på grund av Corona pandemin 
gjordes 2020 års enkät först under höstterminen, resultaten som presenteras här baseras på den 
enkäten. Uppföljningen omfattar frågor kring kundnöjdhet, trygghet och inflytande.

Tabell 1. Resultat från den länsgemensamma enkäten 2020

Fråga Vux. Vallentuna Länet Sfi Vallentuna Länet

Kundnöjdhet 80 (79) 82 (83) 86 (86) 85 (86)

Trygghet 77 (79) 77 (84) 95 (95) 89 (92)

Inflytande 66 (69) 72 (75) 62 (76) 65 (69)

Källa: KCNO

I enkäten mäts kundnöjdhet genom andelen positiva svar på påståendet "Jag kan rekommendera min 
skola till andra". Frågan räknas som ett sammantaget mått på elevernas omdöme om skolan och 
studierna. 80 procent av eleverna från Vallentuna som läser grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning är nöjda med sin utbildning. Detta är något under siffran för länet som helhet som är 
82 procent. För sfi ligger andelen nöjda studerande på 86 procent, vilket är samma nivå som 2019. 
Denna siffra är något högre än motsvarande för länet som helhet.

Trygghet mäts genom påståendet ” Jag känner mig trygg i skolan”. För grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning ligger andelen positiva svar på 77 procent, vilket är en svag minskning jämfört med 
förra årets resultat. Enligt enkäten visar eleverna inom sfi mycket hög trygghet generellt och 95 
procent av Vallentunas elever svarar positivt på det påståendet, detta är samma nivå som 2019. Denna 
siffra ligger över genomsnittet för länet som är 89 procent.

Inflytande för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning mäts genom påståendet ” Jag är nöjd 
över mitt inflytande på utbildningen”. Andelen positiva svar är 66 procent, en viss minskning sedan 
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2019 då motsvarande siffra var 69 procent. Genomsnittet för länet ligger på 72 procent. För 
studerande inom sfi mäts inflytande genom andelen positiva svar på påståendet ” Vi elever kan vara 
med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna”. 62 procent av de studerande svarar positivt på det 
påståendet, detta är en minskning jämfört med 2019 då 76 procent gav ett positivt svar. Genomsnittet 
för länet är 65 procent.

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Andel studerande inom grundläggande 
vuxenutbildningen med godkända kursbetyg

77% 84 % 84 %

Andel studerande inom gymnasiala vuxenutbildningen 
med godkända kursbetyg

86% 85 % 84 %

Sysselsättningsgrad 2 år efter avslutade gymnasiestudier * * 81,3 %

* Indikatorvärde finns ännu inte tillgängligt vid redovisningstillfället

Fler och växande Vallentunaföretag

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

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper.

Utbildningsnämndens verksamheter bidrar till måluppfyllelse för det kommungemensamma målet att 
Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska 
kunna växa genom att Vallentuna gymnasium kontinuerligt utvecklar samarbete med företag, 
organisationer och föreningar samt institutioner inom högre utbildning exempelvis ett internationellt 
samarbete för elever och personal tillsammans med Butler University och Uppsala universitet. 
Coronapandemin innebar under 2020 en utmaning för de internationella samarbeten som varit 
inarbetade och även utökats över tid men som under året till största del fått pausas. Kontakterna är 
dock väl förankrade i organisationen och bedömningen är att dessa ska kunna fortgå så fort det 
nationella och internationella läget förbättrats vad gäller pandemin.  

Vallentuna kommun har genom tillsättning av en kommundoktorand från hösten 2020, stärkt banden 
mellan Stockholms Universitet och kommunen samt mellan pedagogisk praktik och forskning, vilket 
bidrar till utveckling för kommunens utbildningsverksamheter. Genom utbildningsnämndens aktiva 
samarbete med lärosäten kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) stärker Vallentuna kommun sin 
relation med lärosätena och skapar förutsättningar för ökad tillgång till framtida behöriga pedagoger.

Utbildningsnämnden har bidragit till att möjliggöra lokalt företagande inom livsmedel genom de 
livsmedelsupphandlingar som kommunen arbetat med. Arbetet har lett till att mindre lokala 
livsmedelsföretagare ges bättre förutsättningar för att delta och konkurrera i kommunens 
upphandlingar av livsmedel. Kontakt och dialog med lokala näringslivet och lantbrukare har knutits 
för att trygga leveranser av livsmedel utifrån livsmedelsförsörjning i kris.

Utbildningsnämnden har arbetat för att elever på Vallentuna gymnasium och inom vuxenutbildningen 
genom ökade studieresultat och fullföljd utbildning ska ges ökade möjligheter för inträde på 
arbetsmarknaden. Det har skett en positiv utveckling över tid men genomströmningstiden på 
gymnasiet behöver förbättras och andelen som tar examen och genomsnittligt meritpoäng behöver öka 
ytterligare. Därtill behöver det utformas fler alternativa vägar till arbetsmarknaden för att ge eleverna 
goda förutsättningar till anställningsbarhet.
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Nämndens mål: Elever ska ges goda förutsättningar att starta eget 
företag

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper.

Beskrivning

Utbildningsnämnden ska arbeta för att främja samverkan mellan skolverksamheter inom 
skolkommunen och näringsliv, föreningsliv samt lärosäten i regionen, både lokalt och regionalt. 
Utbildningsnämnden ska verka för att främja entreprenörskap och förutsättningar för att elever ska 
kunna starta eget företag.

Målet når vi genom att arbeta för att;
- främja skolans samverkan mellan verksamheterna inom skolkommunen och med forskning, 
näringsliv och utbildning
- eleverna i utbildningen rustas i entreprenörskap och uppmuntras att prova företagande.

Målanalys och samlad grund för bedömning:
Under året har Vallentuna gymnasium och barn- och ungdomsförvaltningen genomfört olika 
aktiviteter för att ge eleverna goda förutsättningar att starta egna företag. Arbetet och de olika 
insatserna har dock påverkats av coronapandemin och de konsekvenser pandemin fick för 
organisering av utbildning och samverkan med andra aktörer gör att utfallet för en del av aktiviteterna 
inte följt utsatt plan. De kommunala sommarjobben erbjöd sommaren 2020 den 
entreprenörsskapsutbildning som initierades 2019 men de planerade informationssatsningarna kunde 
inte genomföras vilket påverkade deltagandet och effekten insatsen fick kopplat till målet. Gymnasiets 
arbete med Ung Företagsamhet (UF) har löpt på enligt plan och under hösten 2020 har eleverna 
startat upp sina företag och börjat marknadsföra sina produkter och tjänster.

Utifrån pandemiläget är den samlade bedömningen att målet endast delvis är uppfyllt.

Samverkan med Rookie Startup inom sommarjobb 2020

Utbildningsnämnden har ett pågående samarbete med Rookie Startup. Rookie Startup har i uppdrag 
att inom de kommunala sommarjobben genomföra en entreprenörskapsutbildning och därefter 
handleda ungdomar i processen att starta och driva ett företag. Utbildningen avslutas med att eleverna 
får presentera sina idéer för varandra och för en jury. Tidigare erfarenheter har visat att dessa platser 
inte är lika attraktiva som en traditionell sommarjobbsplats både utifrån att ersättningen är avsevärt 
lägre men även att alla inte har motivationen för att starta upp ett företag. Planen var att 
marknadsföra detta tydligare inför sommarjobb 2020 men på grund av pandemin genomfördes inte 
detta i planerad skala. En person startade och fullföljde entreprenörskapsutbildningen inom 
sommarjobb 2020.

 

Utveckla elevernas entreprenöriella förmåga

Vallentuna gymnasium beviljades under 2019 statsbidrag för arbetet med att utveckla elevernas 
entreprenöriella förmåga. Inom ramen för detta har gymnasiet under läsåret 2019-2020 samarbetat 
med Södertörns högskola kring satsningen ”Naturebiz”, som handlar om grönt och hållbart 
entreprenörskap. Arbetet har genomförts inom olika ämnen och kurser, bland annat i entreprenörskap 
och naturkunskap. Gymnasiet har inom, yrkesprogrammen i årskurs två deltagit i satsningen i 
samverkan med kommunens näringslivsstrateg. Deltagande klasser har haft samverkan med ett antal 
mindre lokala företag som har tackat ja till att ingå. Syftet för eleverna var att få öva på moment av 
utbildningen med ett riktigt företag och för företaget ifråga att få hjälp att ta fram material som de kan 
använda i exempelvis marknadsföringssyfte. Arbetet påbörjades under början av året men blev delvis 
pausat under senare delen av våren på grund av att gymnasiet gick över till distansstudier och flera 
lärare behövde lägga om sin planering.

Under läsåret 2019-2020 genomfördes även kompetensutveckling för personalen i syfte att utveckla 
arbetet med att stärka elevernas entreprenöriella förmåga. Hela personalgruppen har arbetat med att 
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planera in aktiviteter för elever på alla program utifrån de läroplansmål som är kopplade till detta.

Vallentuna gymnasium samarbetar även fortsatt med Ung Företagsamhet (UF) under årskurs tre för 
att utveckla elevernas entreprenöriella förmåga och möjliggöra för elever att starta eget företag. 
Eleverna inom ekonomi-, bygg- och anläggnings- samt handels- och administrationsprogrammen får i 
utbildningen lära sig att starta upp ett företag, presentera sin affärsidé, driva sitt företag och sedan 
avsluta det. Skolan bedömer att arbetet har gett en motiverande effekt för eleverna att starta eget 
företag. Eleverna inom UF har under 2020 startat upp sina företag, presenterat sina affärsplaner för 
varandra och för representanter från näringslivet och de har också börjat marknadsföra och sälja sina 
produkter och tjänster.

Arbetet kring att utveckla elevernas entreprenöriella förmåga kommer att fortsätta under läsåret 
2020-2021, framförallt inom samarbetet med UF.

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Inga indikatorer har ännu utarbetats för detta mål

Nämndens mål: Fler ska ges möjlighet till omskolning genom 
yrkesutbildning på kommunal vuxenutbildning till bristyrken

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper.

Beskrivning

Kompetensförsörjningen inom flera branscher har stora utmaningar och tillgång till vuxenutbildning 
inom flera yrkesprogram är en förutsättning för att möta glappet att för få elever väljer yrkesprogram 
på gymnasiet. Att öppna för att få läsa valda yrkesprogram även för elever med fullgjord 
gymnasieutbildning ger större möjlighet för regionens näringsliv att växa. Utbildningsnämnden ska 
verka för att fler ges möjlighet till omskolning till bristyrken, vilket definieras som de yrken som 
arbetsförmedlingen och länsstyrelsen ser har störst utmaningar vad gäller kompetensförsörjning.

Målet når vi genom att arbeta för att;
- möjliggöra utökning av omskolning till bristyrken inom vuxenutbildningen och för elever inom 
gymnasiet att få kunskap om och prova på bristyrken inom kommunal regi

Målanalys och samlad grund för bedömning:

Arbetsmarknaden har ett stort behov av att matcha arbetssökanden till adekvat yrkesutbildning. 
Andelen studerande inom grundläggande vuxenutbildning och sfi har ökat 2020 jämfört med 2019 
däremot har andelen studerande vid sfi-kombo inte ökat. Inte heller har andelen studerande inom 
yrkesprogrammen ökat i sådan omfattning att målet är uppfyllt.

2017 startade barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med arbetsmarknadsavdelningen 
projektet ”Ung på väg” med syfte att samla så många viktiga vuxna som möjligt samtidigt så att en ung 
i behov av hjälp inte behöver träffa alla aktörer enskilt under olika dagar. Projektet innebar också att 
flera instanser kunde samverka närmare och möjliggöra informations- och erfarenhetsutbyte 
kontinuerligt. "Ung på väg" är en av aktörerna från Vallentuna kommun jämte Vallentuna 
arbetscoachning samt försörjningsstöd. "Ung på Väg" beviljades i december 2019 att vara med i 
projektet "Mobilisering inför arbete" (MIA) med start juni 2020 till juni 2022. MIA är ett projekt som 
startade våren 2017 i kommunerna Täby och Österåker utifrån en idé om att utforska de metoder och 
arbetssätt som används idag, men även att utveckla nya insatser för att stödja människor på sin väg till 
arbetsmarknaden. Projektet gav goda effekter och har förlängts till MIA Vidare fram till år 2022.

Under våren 2020 inledde Ung på väg samverkan med Samordningsförbundet vilket mynnade ut i en 
ansökan om att få vara med i MIA Vidare. Projektet beräknades vara igång i början av hösten 2020 
men har inte kunnat följa tidsplan dels på grund av coronapandemin samt andra identifierade 
utmaningar. En utmaning för projektet har varit att få in tillräckligt många deltagare från 
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Roslagskommunerna, det har även funnits för få insatser kopplat till målgruppen för KAA och det 
finns i dagsläget ett stort behov av arbetsplatser för arbetsträning. Under början av våren 2021 
planeras utbildningen "Tio goda vanor" erbjudas för ungdomar i målgruppen som förhoppningsvis kan 
genomföras i fysisk form.

Den samlade bedömningen är att målet endast delvis är uppfyllt då andelen studerande inom 
vuxenutbildningens yrkesprogram inte har ökad i den grad som behövs för att nå målet. Inte heller de 
insatser som planerats inom MIA har gett förväntade effekter under 2020.

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Antal elever som tar ut en yrkesexamen efter omskolning 
inom kommunal vuxenutbildning

*

* Indikatorn saknar i dagsläget systemstöd för att kunna mätas.

Närmare till allt

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

 Målet är uppfyllt

För att bidra till det kommungemensamma målet har utbildningsnämnden verkat för att kunna 
erbjuda en attraktiv utbildning för den växande elevgruppen av gymnasieelever. Kapaciteten på 
Vallentuna gymnasium är fortsatt högre än det antal elever som studerar på skolenheten och det finns 
beredskap att ta emot fler elever i utbildningen vilket bidrar till kommunens möjlighet att vara en del i 
en växande storstadsregion.

Genom att arbeta för att fortsätta erbjuda, utöka och utveckla nationella och internationella utbyten 
inom gymnasieutbildning bidrar utbildningsnämnden till kommunens mål. Under 2020 har arbetet 
delvis avstannat på grund av coronapandemin men utbyten och samarbeten är väl förankrade och 
bedöms fortsätta enligt plan så fort rekommendationer och det internationella läget har stabiliserats.

Utbildningsnämnden arbetar för att inom vuxenutbildningen erbjuda de utbildningar som eleverna 
efterfrågar och där möjligheter till anställning finns. De allra flesta elever inom vuxenutbildningen vill 
ha en examen för att kunna studera vidare. För de elever som vill studera yrkesutbildning kan 
kommunen idag erbjuda stort utbud där det finns anställningsbehov.

Nämndens mål: Möjliggöra att elever på gymnasiet kan gå önskad 
utbildning utifrån framtida ökande elevkullar

 Målet är uppfyllt

Beskrivning

Antalet elever inom gymnasieskolan kommer att öka med 2500 elever till år 2027 inom 
nordostsektorn. För att bereda plats för dessa krävs koordinering mellan kommuner där rörligheten 
mellan kommunerna är hög. Utbildningsnämnden behöver arbeta för att öka samverkan med 
kringliggande kommuner för att kunna möta de ökade elevkullarna och möjliggöra att framtida elever i 
gymnasieskolan ska kunna gå det program de önskar.

Utbildningsnämnden ska även arbeta för att ta vara på de möjligheter som ökad mobilitet medför, 
både utifrån geografisk men också digitala perspektiv. Genom digitalisering kan geografiska avstånd 
överbryggas och skapa fler möjligheter för barn i skolan och samverkan med region och omvärld i 
gemensamma frågor. Tillsammans med verksamheterna ska nämnden arbeta för att samarbeten med 
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skolor och lärosäten utomlands ska formaliseras, fördjupas och utökas.

Målet når vi genom att arbeta för att;
- öka samverkan med kringliggande kommuner för att bereda för ökande elevkullar
- utöka internationella samarbeten så att fler elever och lärare får möjlighet till internationella 
kontakter och utbyten

Målanalys och samlad grund för bedömning:

Vallentuna gymnasium har idag en kapacitet att ta emot och möta ökande elevkullar och den samlade 
bedömningen är att målet är uppfyllt. Utbildningen vid Vallentuna gymnasium kan erbjuda ett brett 
utbud av gymnasieprogram och startade inför läsår 2020-2021 utbildning inom naturbruk, ett 
program som tar tillvara de lokala förutsättningarna och kommunens placering med närhet till 
landsbygden och goda kommunikationer inom regionen. För att uppnå målet även framåt om att 
möjliggöra för elever på gymnasiet att gå önskad utbildning arbetar utbildningsnämnden och 
Vallentuna gymnasium med att öka kvaliteten i den utbildning som bedrivs idag, samt med att öka 
upplevelsen av trygghet och studiero för att på så sätt bli ett attraktivt alternativ vid val av 
gymnasieskola och kunna få fler förstahandssökanden till utbildningarna.

 

Digital undervisning och digitalisering

Coronapandemin skapade stora behov av att öka digitaliseringen i svenska skolan. Gymnasieskola och 
vuxenutbildning genomförde stora delar av 2020 sin undervisning och utbildning helt digitalt via 
fjärr- eller distansutbildning. Övergången från traditionell klassrumsundervisning till digital form 
tvingade snabbt fram digitala lösningar och sätt att undervisa. Vallentuna gymnasium använde under 
våren några få dagar för att få system och upplägg för fjärrundervisning på plats och undervisningen 
genomfördes efter det digitalt via Microsoft Teams i realtid så att eleverna i största möjliga mån kunde 
bibehålla en struktur för sin skolgång som liknade den de hade i vanliga fall. Under hösten när 
distansundervisningen på nytt intensifierades fanns inarbetade strukturer för arbetet och övergången 
löpte på utan större insatser och fokus kunde istället vara på att utveckla de pedagogiska metoderna 
för digital undervisning och anpassade lösningar för de elever som av olika skäl hade svårt att 
tillgodogöra sig undervisningen på distans.

Effekten av coronapandemin har lett till att den digitala kompetensen ute i verksamheterna har ökat, 
men också visat på utvecklingsområden i utbildningen och organiseringen av undervisningen som 
behöver fortsätta arbetas med framåt för att skapa goda förutsättningar för ta tillvara på 
digitaliseringens möjligheter framåt.

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Andel elever i Vallentuna kommun som antagits till sitt 
förstahandsval i gymnasievalet

62 % - -

God ekonomisk hushållning

Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas 
kostnadseffektivt.

 Målet är uppfyllt

Utbildningsnämnden har en sammantaget god ekonomi för 2020 och nämndens verksamheter har 
utifrån ett ekonomiskt perspektiv inte påverkats av coronapandemin i någon högre grad. Orsaken är 
att undervisningen har bedrivits digitalt och behovet av vikarier har därför varit minimalt. Inom 
vuxenutbildningen har efterfrågan på utbildningsplatser ökat som en följd av migrationen. Det medför 
ökade kostnader, men i stor utsträckning finansieras dessa med statsbidrag. Efterfrågan på 
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vuxenutbildningsplatser utifrån coronapandemin kommer fortsättningsvis att öka och nämnden 
behöver ha tät uppföljning med Kunskapscenter nordost (KCNO) för att säkerställa en ekonomi i 
balans.

Nämnden har även sett över riktlinjer med tillhörande rutiner för handläggning för att se över en 
kostnadssänkning samt en anpassning till närliggande kommuner och rådande lagkrav.

Prognosen för nämndens verksamheter visar på ett totalt överskott även om resultatenheten 
Vallentuna gymnasium gör ett underskott för 2020. Eleverna på gymnasiet har ökat under läsåret 
2020-2021 vilket är en trend synbar över tid. Trots fler elever i verksamheten räcker inte åtgärderna 
till för att nå en budget i balans för året. Verksamheten har stora lokaler i förhållande till totalt antal 
elever, med få elever per klass. Aktiva åtgärder med att effektivisera lokalanvändning, 
tjänstetillsättning samt verka för fortsatt ökat elevantal till kommande år pågår fortsatt under 2021.

Nämndens mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper.

Beskrivning

Utbildningsnämnden ska löpande eftersträva en ekonomi i balans. Kloka och väl underbyggda 
investeringar ska göras inom ramen för investeringsbudgeten.

Ekonomistyrningen ska så långt möjligt präglas av tydlighet och enkelhet. För den egna regin ska 
huvudfokus därför vara volymer – både antalet barn/elever och antalet tjänster. Utöver det ska 
ekonomistyrningen präglas av samverkan. Samverkan kan avse till exempel lokaler, kost, vissa 
specialistfunktioner och nyckelaspekter av HR. Ett ständigt fokus på att effektivisera verksamheterna 
ska gå som linje i både ekonomistyrning, men även vid prognosuppföljning.

Målanalys och samlad grund för bedömning:

Under 2020 har det arbete som påbörjades 2019 fortgått för att nå målet om att verksamheterna ska 
bedrivas kostnadseffektivt. Den nya stödorganisationen har löpande setts över och samverkan med 
gymnasiet har utvecklats.

Det totala elevantalet på Vallentuna gymnasium uppnår ännu inte den nivå som i större utsträckning 
möjliggör en balanserad budget för resultatenheten. Utfallet för året visar därför på ett underskott för 
resultatenheten och ett överskott på den ramtilldelning nämnden fått. Målet kan därför endast 
bedömas delvis uppfyllt då verksamheten går med underskott och inte kan ses som kostnadseffektiv 
trots att nämndens samlade budget har en budget i balans.

 

Utveckla nuvarande riktlinjer och rutiner
Barn- och ungdomsförvaltningens arbete med att utveckla utbildningsnämndens riktlinjer och i 
förekommande fall tillhörande rutiner, påbörjades under våren 2020 som ett led i att minska 
kostnader som inte är direkt knutna till den pedagogiska kärnverksamheten. Arbetet är omfattande 
och prioritering har hittills gjorts av de riktlinjer som behöver revideras, exempelvis med hänvisning 
till lagändring eller ställningstagande av utbildningsnämnden i en viss fråga.

Barn- och ungdomsförvaltningens arbete med att utveckla utbildningsnämndens nuvarande riktlinjer 
och därtill hörande rutiner, pågår löpande med målet att gå igenom och vid behov revidera befintliga 
riktlinjer och samtidigt identifiera eventuellt behov av helt nya riktlinjer. Under året har barn- och 
ungdomsförvaltningen identifierat ett behov av att säkerställa kontinuitet och lika arbetssätt när det 
gäller upprättande av nya eller reviderade riktlinjer och rutiner. I syfte att möta ett sådant behov har 
barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram en rutin för implementering av nya eller reviderade 
riktlinjer. Rutinen omfattar dels uppstart, med fokus på sammansättning av arbetsgrupp och 
beskrivning av behov, dels tydliggörande av processens olika led, inklusive implementering och 
kommunikation av beslut, både inom barn- och ungdomsförvaltningen och ut till verksamheterna. Vid 
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revidering eller upprättande av nya riktlinjer ingår att särskilja vad som ska omfattas av riktlinjer, som 
ska antas av utbildningsnämnden, och rutiner. På det sättet kan barn- och ungdomsförvaltningen 
tillsammans med verksamheterna mer aktivt arbeta med att utveckla befintliga rutiner, vilket skapar 
goda förutsättningar för att arbete med rutiner inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Budget i balans* Nej

*Indikatorn budget i balans beräknas utifrån hur nämndens resultatenhet prognostiserar ett resultat i balans, med överskott 
eller underskott. Värdet redovisas i form av Ja för ett resultat i balans eller med överskott eller Nej för ett resultat med 
underskott.
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Styrkort

Analys - Kund/Invånare

 Helår 2020 Helår 2019 Helår 2018

Enkätsvar Vallentuna gymnasium åk 2

Jag känner mig trygg på min skola 63 % 80 % 57 %

Det är arbetsro på mina lektioner 58 % 37 % 25 %

Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mera 46 % 31 % 37 %

Mina lärare är kunniga i sina ämnen 76 % 83 % 68 %

Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå 
de olika betygen 58 % 65 % 52 %

Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 41 % 30 % 29 %

Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 67 % 68 % 66 %

Jag kan rekommendera min skola till andra elever 62 % 54 % 53 %

Enkätsvar vuxenutbildning och SFI

Andel studerande inom vuxenutbildning, grundläggande och 
gymnasial som kan rekommendera sin skola 80 % 79 % 70 %

Andel studerande inom SFI som kan rekommendera sin skola 86 % 86 % 71 %

Kommentar

Enkät gymnasieskolan årskurs 2 

Utbildningsnämnden följer varje år upp den enkätundersökning som Storstockholm genomför med 
elever i gymnasieskolans årskurs 2. Enkäten innehåller drygt tjugo frågor fördelade på fem områden: 
trygghet och trivsel, lärande, inflytande, utbildningsval - framtida arbetsliv och helhetsomdöme. 
Eleverna har svarat på en femgradig skala där 1-2 är negativt, 3 är neutralt och 4-5 är positivt. I 
redovisningen nedan avses andelen som är positiva/instämmer

I årets undersökning svarade 95 elever på Vallentuna gymnasium vilket motsvarar 70,4 procent. 
Föregående år var svarsfrekvensen 85 procent och året dessförinnan svarade 95 procent.

I jämförelse med förra årets enkät har utfallet förbättrats för flera påståenden. Tre resultat som har 
förbättrats stort i jämförelse med föregående år rör undervisningens kvalitet. Eleverna upplever i 
större utsträckning att det är studiero på lektionerna och att undervisningen motiverar till att vilja lära 
sig mer. Dessa resultat för Vallentuna gymnasium ligger även över genomsnittet för Stockholms län 
där 51 procent av eleverna instämmer att de har studiero och 41 procent instämmer att undervisningen 
motiverar till att vilja lära sig mer. Resultatet för studiero förbättrades även föregående år och har varit 
ett prioriterat utvecklingsområde för Vallentuna gymnasium de senaste åren. Även frågorna om 
utvecklingssamtalets meningsfullhet och att eleverna är nöjda med sin skola har fått ökade positiva 
resultat från föregående år. Eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet är generellt mer positiva i 
enkätens olika frågor än övriga program, framför allt i frågor som rör lärare i undervisningen. 
Eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet är generellt mer negativa i enkätens olika frågor, framför 
allt vad gäller trygghet samt kontakt med arbetslivet och vägledning inför framtida studier, arbetsliv.
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Resultatet för upplevd trygghet har försämrats för utfallet av enkäten 2020. 63 procent av de svarande 
i årets undersökning upplever att de känner sig trygga på sin skola, i föregående års undersökning var 
det 80 procent. Framför allt visar enkäterna på en stor skillnad mellan flickors och pojkars upplevelse 
av trygghet, där 40 procent av flickorna känner sig trygga, medan motsvarande siffra för pojkar är 69 
procent. Området är prioriterat för Vallentuna gymnasium under läsåret 2020-2021 som planerar att 
arbeta med fokusgrupper för att fördjupa kunskapen om orsaken till resultatet för flickorna och öka 
tryggheten.

Sett till de olika områdena i enkäten så är resultatet lägst för "inflytande" i utfallet för 2020 vilket även 
går i linje med föregående års resultat. I området ingår tre frågor som handlar om eleverna får vara 
med och påverka innehållet i undervisningen eller påverka hur de arbetar under lektionerna och om 
elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på skolan. Cirka 40procent av de svarande instämmer i 
dessa påståenden vilket är en förbättring från föregående år då cirka 30 procent svarade att de 
instämmer. I området inflytande instämmer en lägre andel elever inom högskoleförberedande 
program att de kan vara med och påverka undervisningen än inom yrkesprogrammen. Resultatet för 
Vallentuna gymnasium är högre än, eller i linje med genomsnittet för Stockholms län i de olika 
frågorna inom området.

På Vallentuna gymnasium instämmer 67 procent av de svarande i årskurs två att de kan 
rekommendera sitt program och 62 procent i att de kan rekommendera sin skola till andra elever. Det 
är i jämförelse med föregående års resultat en förbättring vad gäller att rekommendera sin skola och 
en marginell försämring vad gäller att rekommendera sitt program. På bygg- och 
anläggningsprogrammet är det en högre andel som kan rekommendera sin skola jämfört med övriga 
program då 86 procent på dessa program instämmer i påståendet.

 

Analys - Verksamhet

 Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Antal elever i Vallentuna gymnasium 345 342 353

- varav folkbokförda i andra kommuner 102 94 95

Andel förstahandssökande till Vallentuna gymnasium 10 % 7 % 11 %

Andel elever med examen från yrkesprogram åk 3 71 %* 96 % 81 %

Andel elever med examen från högskoleförberedande 
program åk 3 75 %* 73 % 79 %

Genomsnittlig betygspoäng åk 3 yrkesprogram 
(examen eller studiebevis) 12,8 13,0 12,9

Genomsnittlig betygspoäng åk 3, yrkesprogram 
(examen) 13,4 * 13,1 14,0

Genomsnittlig betygspoäng åk 3, 
högskoleförberedande program (examen eller 
studiebevis)

12,7 12,1 12,1

Genomsnittlig betygspoäng åk 3, 
högskoleförberedande program (examen) 13,4 * 13,3 12,9

Andel heltidstjänster med pedagogisk 
högskoleexamen, Vallentuna gymnasium u.s. 88 % 81 %

Andel studerande inom grundläggande 
vuxenutbildningen med godkända kursbetyg 77 % 84 % 84 %
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 Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Andel studerande inom gymnasiala vuxenutbildningen 
med godkända kursbetyg

86 % 85 %. 84 %

Andel av kommuninvånarna i åldern 16-20 år som 
deltar i organiserad verksamhet (studerar, arbetar eller 
har praktikplats)

u.s. u.s. u.s.

Fotnot: Med uppgift saknas (u.s.) avses att detta är data som barn- och ungdomsförvaltningen inte har tillgång till vid 
redovisningstillfället.
* Statistiken är hämtad ur kommunens eget elev- och betygssystem och gäller för elever på Vallentuna gymnasium, statistik 
för hemkommunen finns inte längre tillgänglig på Skolverkets hemsida.

Kommentar

Lokalt uträknade resultat avgångselever vårterminen 2020

Från 2020 gäller en ändrad sekretesspolicy hos SCB vilket innebär att officiell statistik för 
skolkommuner inte längre kommer att publiceras av Skolverket. Det gör att utfall för 2020 endast 
redovisar preliminära resultat som är framtagna ur kommunens egna elev- och betygssystem.

De preliminära resultaten för vårterminen 2020 visar att det var 79 avgångselever från nationella 
program på Vallentuna gymnasium. Av de 48 elever som gick ut från ett 
högskoleförberedandeprogram var det 75 procent som tog examen med en genomsnittlig betygspoäng 
på 13,4. För de 31 elever som gick ut från ett yrkesprogram tog 71 procent examen med en 
genomsnittlig betygspoäng på 13,3. Som tabellen nedan visar så varierar siffrorna mellan åren vilket är 
naturligt då det är små volymer på Vallentuna gymnasium.

Tabell: Resultat för avgångselever vid Vallentuna gymnasium, VT-2016 till VT-2020

Vallentuna 
gymnasiu
m

Nationell
a program 
totalt

Yrkesprogram Högskoleförberedande program

Antal 
elever

Antal 
elever

Andel 
med 
examen

Genomsnittli
g poäng för 
de med 
examen

Antal 
elever

Andel 
med 
examen

Genomsnittli
g poäng för 
de med 
examen

VT-2020 79 31 71 % 13,3 48 75 % 13,4

VT-2019 52 26 96 % 13,1 26 73 % 13,3

VT-2018 45 26 81 % 14,0 19 79 % 12,9

VT-2017 74 39 77 % 13,5 35 74 % 13,3

VT-2016 74 37 68 % 13,1 37 78 % 13,7

Källa: Skolverket för 2016 till 2019, Vallentuna kommuns elev- och betygssystem för 2020

Resultatet för elever inom högskoleförberedande program har varierat mellan 73 till 79 procent mellan 
åren 2016-2020 och årets resultat är något högre än föregående år. Detsamma gäller för 
genomsnittligt poäng för högskoleförberedande program där resultatet varierat mellan 12,9 till 13,7 
poäng 2016-2020 och årets resultat är något högre än 2019.  Det ämne som visade på låga resultat i de 
högskoleförberedande programmen under våren 2020 är matematik, framför allt i årskurs ett och två. 
Skolans analys av resultatet har identifierat att undervisningen i matematik inte varit tillräckligt 
differentierad och elever har haft för många inslag av arbete utan lärares ledning och stimulans vilket 
resulterat i att de elever som behövt stöd och anpassningar i undervisningen inte har fått det i 
tillräckligt stor utsträckning. Skolan har identifierat att årets digitala undervisning på distans har ökat 
den negativa effekten av undervisningens struktur ytterligare vilket kan innebära att den digitala 
undervisningen får konsekvenser på resultatet även för läsår 2020-2021. Vallentuna gymnasium tog 
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inför hösten 2020 fram en plan för matematikundervisningen för att åtgärda de identifierade 
bristerna. Planen fokuserade på att ta fram en individuell planering för varje elev som följs upp i 
undervisningen, att utveckla strukturer i undervisningen som stödjer alla elever och genom kollegialt 
lärande öka lärares kompetens kring differentierad undervisning. Betygsresultatet som blir tillgängligt 
våren 2021 kommer att följas upp igen för att säkerställa att vidtagna åtgärder har gett effekt.

Diagram: Andel elever med examen åk 3, högskoleförberedande program 2020

Källa: Vallentuna kommuns elev- och betygssystem

 

Diagram: Genomsnittlig betygspoäng (examen) åk 3, högskoleförberedande program 2020

Källa: Vallentuna kommuns elev- och betygssystem
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Resultatet för andel elever med yrkesexamen har däremot en kraftig avvikelse för läsår 2019-2020 
jämfört med tidigare år då resultatet ökat för varje år. Från 2016-2019 ökade andel elever som tog 
examen för varje år, från 68 procent 2016 till 96 procent 2019. För 2020 är andelen elever med 
examen från yrkesprogrammen 71 procent. Genomsnittlig poäng för yrkesprogrammen visar inte på 
samma avvikelse för 2020, utan poängsnittet har istället ökat något från föregående år.

Diagram: Andel elever med examen åk 3, yrkesprogram 2020

Källa: Vallentuna kommuns elev- och betygssystem

 

Diagram: Genomsnittlig betygspoäng (examen) åk 3, yrkesprogram 2020

Källa: Vallentuna kommuns elev- och betygssystem

 

Under våren 2020 har Vallentuna gymnasium bedrivit fjärrundervisning på grund av pandemin och 
eleverna har haft digitalt uppkopplade lektioner i realtid. Den effekt som gymnasiet har 
uppmärksammat av fjärrundervisningen är att den totala närvaron för gymnasiet har ökat något från 
tidigare termin men att elever med sedan tidigare hög frånvaro har ytterligare ökad frånvaro för våren 
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2020. Skolan har även identifierat en utmaning i att kunna ge de anpassningar och stöd som vanligtvis 
ges till elever som behöver det i undervisningen via digital fjärrundervisning. Resultat vad gäller 
frånvaro, examen och genomsnittligt poäng för våren 2020 kan därmed ha påverkats av pandemin på 
olika sätt och behöver utredas vidare i resultatanalysen på skolan.

 

Examen inom tre år

Av de elever som började ett program på Vallentuna gymnasium år 2017 var det 51,1 procent, som 
avslutade med examen inom tre år. I riket var motsvarande andel 63,9 procent. För de 
högskoleförberedande programmen på Vallentuna gymnasium var det 72,5 procent som tog examen 
inom tre år, för yrkesprogrammen var det 70 procent. För de elever som påbörjade ett program på 
Vallentuna gymnasium under perioden 2013-2017 ökade andelen som tagit examen inom tre år under 
2018 och 2019 från tidigare års nivå. Resultatet för 2020 innebär att andelen som tar examen inom tre 
år har minskat från föregående år. Det är framför allt framför allt andelen elever på yrkesprogrammen 
som har minskat kraftigt från 2019 års resultat.

Tabell: Andel elever på Vallentuna gymnasium som tog examen inom tre år med examensår 2017-
2020.

Examensår 2020 2019 2018 2017

Nationella program * 70 % 68 % 61 %

Yrkesprogram 70 % 80 % 77 % 67 %

Högskoleförberedande 
program

72,5 % 62 % .. 57 %

Totalt 51,1 % 53 % 51 % 43 %

Källa: Kolada

* Statistiken för finns vid redovisningstillfället inte tillgänglig på grund av ändrad sekretesspolicy hos 
SCB
 

Sökande och antagna till höstterminen 2020

Av de som är folkbokförda i Vallentuna så sökte sig 60 procent till gymnasium i Täby kommun. 
Populärast var Åva gymnasium följt av Tibble gymnasium och Täby Enskilda gymnasium (TEG). 
Vallentuna gymnasium var det fjärde populäraste valet. Att gymnasieskolor i Täby är de tre 
populäraste valen följer samma mönster som tidigare år. Till skillnad mot föregående år har en mindre 
andel elever sökt sig till Tibble gymnasium och Åva gymnasium och en större andel till Täby Enskilda 
gymnasium och andra gymnasium. Andelen folkbokförda elever i Vallentuna som sökte till Vallentuna 
gymnasium i årets första sökomgång är 10,4 procent vilket är en högre nivå än inför läsåret 2019-2020 
och i liknande nivå som till 2018-2019. Flest sökte till samhällsvetenskapsprogrammet följt av 
ekonomiprogrammet och teknikprogrammet. Till de fem populäraste programmen sökte sig cirka 70 
procent av eleverna. Det är samma fem program som har varit populärast de senaste åren.

Totalt var det 72 sökande till Vallentuna gymnasium oavsett elevens folkbokföringsort. Av dessa var 
det 40 pojkar och 32 flickor. Flest elever har sökt till barn- och fritidsprogrammet där det är 13 
förstahandssökande. Näst populärast var handel- och administrationsprogrammet med 11 
förstahandssökande följt av bygg-och anläggningsprogrammet samt fordons- och 
transportprogrammet med 10 förstahandssökande vardera. Förra året var det 47 förstahandssökande 
till Vallentuna gymnasium och då var fordons- och transportprogrammet populärast följt av handels- 
och administrationsprogrammet.

Statistik från Gymnasieantagningen visar att det är 138 elever antagna till Vallentuna gymnasium 
hösten 2020. Av dessa är 91 pojkar och 47 flickor. Flest är antagna till samhällsvetenskapsprogrammet 
följt av ekonomiprogrammet och handels- och administrationsprogrammet. Antalet elever ändras 
alltid vid terminsstart och en period framåt.
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Tabell: Slutlig antagning till Vallentuna gymnasium läsåret 2020-2021

 Antal antagna

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 34

Ekonomiprogrammet EK 21

Handels- och administrationsprogrammet HA 20

Barn- och fritidsprogrammet BF 15

Bygg- och anläggningsprogrammet BA 11

Fordons- och transportprogrammet FT 5

Naturbruksprogrammet NB 3

Introduktionsprogram IM inklusive programinriktat val* 29

Totalt 138

Källa: INDRA

*Programinriktat val är till för de elever som saknar några betyg för behörighet till ett nationellt 
program. Syftet är att följa det nationella programmet samtidigt som eleven läser upp sin behörighet. 
På Vallentuna gymnasium är det elever antagna till programinriktat val mot bygg- och anläggning (1), 
barn- och fritid (1), ekonomi (1), fordons- och transport (3) och samhällsvetenskap (2).

 

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Under nämndens mål "Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar i samverkan för att eleverna inom 
vuxenutbildningen ska ha en hög måluppfyllelse" går det att läsa mer om måluppfyllelsen för 
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

 

Personal vid Vallentuna gymnasium

Statistik från Skolverket visar att det var 34,1 heltidstjänster vid Vallentuna gymnasium läsåret 2019-
2020 och då ingår en heltidstjänst för en rektor. Av lärarna var det 88,2 procent som hade en 
pedagogisk högskoleexamen vilket är en ökning jämfört med 2018-2019 då utfallet var lägre än 
tidigare år och låg i linje med Stockholms län och riket. 2019-2020 var utfallet för Vallentuna 
gymnasium liknande utfall för 2016-2017 och återigen i en högre nivå än för länet och riket.
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Diagram: Andel heltidsanställda med pedagogisk högskoleexamen i Vallentuna gymnasium, 
Stockholms län samt riket, läsåren 2014/2015-2019/2020.

Källa: Skolverket

Analys - Miljö

 Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Andel inköpta ekologiska livsmedel på kostenheten 26,9 % 26,8 % 30 %

Kommentar

I enlighet med beslutad måltidspolicy i Vallentuna kommun ska inköp av livsmedel sträva mot 
livsmedel med låg klimat- och miljöpåverkan samt med god djurhållning. Det gör att inköp i 
verksamheterna fokuserar på och prioriterar inköp av säsongsbetonade, svenska och lokalt 
producerade livsmedel vilket har påverkat inköp av ekologiska livsmedel som tidigare varit ett 
nyckeltal för styrkortets miljödel.

Analys - Ekonomi 

Sammanfattning

Rapporten beskriver ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet och åtgärder för en ekonomi i 
balans.

Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande 33,7 mnkr, en resultatenhet som är 
intäktsfinansierad samt en budget för gymnasieskolpeng. Budgeten för gymnasieskolpengen är 
volymstyrd och baseras på befolkningsprognoser. Det sammanlagda resultatet för 
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utbildningsnämnden är ett överskott om 7,3 mnkr vilket fördelar sig på:

Fasta ram: överskott om 3,9 mnkr

Gymnasieskolpeng: överskott om 5,5 mnkr

Vallentuna gymnasium: underskott om 2,1 mnkr

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2020

Avvikelse 
2020

Avvikelse 
2019

Avvikelse 
2018

Utbildningsnämnden 3,9 33,7 3,9 3,4 0,5

UN resultatenhet -4,2 0 -2,1 -0,3 0,8

Gymnasieskolpeng 139,9 5,5 -4,3 -1,9

Kommentar

Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2020

Bokslut 
2020 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

TOTALT

K -36,5 -37,1 102 % -0,6 -35,6 -35,7 100 %

I 2,8 7,3 260 % 4,5 1,9 5,5 287 %

N -33,7 -29,8 89 % 3,9 -33,7 -30,3 90 %

Nämnd och förvaltning

K -26,0 -23,7 91 % 2,3 -26,1 -23,7 91 %

I 0,3 0,3 95 % 0 0,4 0,3 74 %

N -25,7 -23,5 91 % 2,2 -25,7 -23,4 91 %

Huvudmannen (KCNO)

K -10,5 -13,4 127 % -2,9 -9,5 -12,0 126 %

I 2,5 7,0 280 % 4,5 1,5 5,2 344 %

N -8,0 -6,4 80 % 1,6 -8,0 -6,8 85 %

K

I

N

K

I

N
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Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2020

Bokslut 
2020 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

K

I

N

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

Kommentar

Budgetramen för utbildningsnämndens fasta ram, inklusive Kunskapscentrum Nordost (KCNO), 
uppgår till 33,7 mnkr. Utbildningsnämndens resultat för 2020 är ett överskott om 3,9 mnkr.

Kunskapscentrum Nordost (KCNO) är ett samarbete mellan ett flertal kommuner i norrort med syfte 
att samordna vuxenutbildning. Kostnaderna ökade på hösten, mer än budget, vilket är i linje med 
prognos och den situation som Sverige befinner sig i med pandemin. Staten har kompenserat för 
ökade kostnader genom statsbidrag och det gör att nettokostnaden för KCNO minskar och lämnar ett 
överskott.

Nämnd och förvaltning innehåller bland annat budgetposterna stödverksamhet, gymnasieantagning, 
skolskjuts och tilläggsbelopp för gymnasiesärskola. De främsta orsakerna till överskottet är lägre 
kostnader på tilläggsbelopp samt att den budgeterade posten "oförutsedda kostnader" inte har behövt 
användas.

Kostnader kopplat till coronapandemin påverkar inte nämnden i någon stor utsträckning.

UN resultatenhet

Verksamhet (mnkr) Budget 
2020

Bokslut 
2020 % Avvikels

e 2020
Budget 

2019
Bokslut 

2019 %

662 Vallentuna gymnasium

K -47,0 -51,2 109 % -4,2 -49,1 -51,1 104 %

I 47,0 49,1 105 % 2,1 49,1 50,7 103 %

N 0 -2,1 -2,1 0 -0,3

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse UN resultatenhet

Vallentuna gymnasium har ett elevantal på cirka 340 elever fördelat på flera program. Underskottet 
för verksamheten steg mot tidigare prognos och hamnade på 2,1 mnkr för 2020. Kostnaderna jämfört 
med tidigare år har inte ökat och där har gymnasiet haft ett stort fokus, det har dock inte räckt då 
intäkterna har vänt ner. Dels har verksamheten tappat flertalet språkintroduktionselever och 
elevökningen på övriga program har inte vägt upp för de minskade intäkterna.

Gymnasiet har under ett par år fått flera statsbidrag som har utvecklat och höjt kvaliteten i 
verksamheten, men under 2020 har flera uteblivit eller minskat vilket har gjort att intäkterna har vikt 
men kostnaderna bestått. Statsbidrag är inte alltid varaktiga och kan förändras med kort varsel och en 
organisation som kan parera detta måste finnas på plats till 2021 för att undvika framtida underskott.

Underskottet beror inte på coronarelaterade kostnader.



Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 39(41)

Gymnasieskolpeng summering

Mnkr Budget 
2020

Bokslut 
2020 % Avvikels

e 2020
Budget 

2019
Bokslut 

2019 %

Gymnasieskolpeng summering

K -157,2 -152,0 97 % 5,2 -144,5 -148,5 103 %

I 4,4 4,6 106 % 0,2 4,6 4,3 95 %

N -152,8 -147,3 96 % 5,5 -139,9 -144,2 103 %

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse gymnasieskolpeng

Budgetramen för gymnasieskolpengen uppgår till 152,8 mnkr. Resultatet för 2020 är ett överskott om 
5,5 mnkr. Färre elever än budgeterat samt att elever i högre utsträckning väljer teoretiska program är 
orsaker till överskottet för 2020.

Vallentuna kommun har tillsammans med kommunerna i Stockholms län samt Håbo kommun, 
tecknat ett samverkansavtal för gymnasieutbildning. Avtalet gör att alla elever i regionen kan söka till, 
och antas på lika villkor, till samtliga gymnasieskolor i länet. I avtalet ingår också gemensamma 
programpriser på nationella program för att skapa likvärdiga förutsättningar mellan huvudmännen. 
Utöver detta tar kommunen själv fram priser för introduktionsprogrammen. För gymnasiesärskolan 
finns ingen gemensam prislista. Eftersom kommunen inte själv anordnar gymnasiesärutbildning så 
följer kommunen riksprislistan gällande dessa utbildningar till fristående huvudmän.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 2020 Bokslut 2020 % Avvikelse mot 
budget

Totalt (mnkr) 0,5 0,2 50 %

Årligt investeringsanslag 0,5 0,2 40 % 0,3

Kommentar

Vallentuna gymnasium har under 2020 investerat i ytterligare en ny fordonslift till fordon- och 
transportprogrammet samt fortsatt uppdatera klassrumsmiljöerna med möbler och projektorer. 
Budgeten är i balans för verksamhetsåret 2020 med ett överskott om 0,3 mnkr.

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

 2020 Totalt, projekt

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos Klart 
år

Totalt (mnkr)
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Analys - Medarbetare

Personal

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Antal anställda 51 53 59

Varav tillsvidareanställda 51 50 51

Antal årsarbetare 50 50 55

Medelålder 46,8 46,6 46,4

Medellön (tkr) 40,6 39,5 38,4

Medianlön (tkr) 40,4 39,7 38

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

Samtliga medarbetare Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 79,6 % 66,6 % 65,9 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 3,8 % 3,0 % 3,3 %

Kvinnor 6,5 % 5,3 % 8,2 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 0,2 % 0,5 % 0,6 %

30 - 49 år 5,7 % 2,7 % 3,6 %

50 år och äldre 4,3 % 8,3 % 11,4 %

Samtliga 5,0 % 4,1 % 5,6 %

Personalomsättning

 Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Tillsvidareanställda medarbetare 7,9 % 9,8 % 25 %

Jämställdhet och mångfald

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Anställda, andel män 57 % 54 % 52 %

Medarbetarenkät 2020

Område Kommunen totalt 
2020

Gymnasieskola 
2020

Kommunen totalt 
2019

Gymnasieskola 
2019

Motivation 83 80 81 79

Ledarskap 83 69 82 70
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Styrning 81 66 80 68

HME 82 72 81 72

Kompletterande text:

Kommentar

Den totala sjukfrånvaron har ökat något jämfört med föregående år men är lägre än 2018. Den stora 
andelen sjukfrånvaro avser de som är sjuka 60 dagar eller mer, samtidigt som sjukfrånvaro kortare än 
60 dagar har minskat i förhållande till föregående år. Eftersom personalgruppen är liten påverkas 
nyckeltalets förändring stort på grund av detta. Vallentuna kommun som arbetsgivare har fortsatt 
arbeta systematiskt och långsiktigt i syfte att minska antalet långtidssjukskrivna. Samtliga 
långtidssjukskrivna har en rehabiliteringsplan som aktivt följs upp och utvärderas.

Barn- och ungdomsförvaltningen har följt Folkhälsomyndighetens och Arbetsmiljöverkets 
rekommendationer under pandemin och arbetat aktivt med risk och konsekvensbedömningar, infört 
skyddsåtgärder och aktiviteter för att minimera smittspridning. Undervisningen på gymnasiet övergick 
i ett tidigt skede till distansundervisning. Medarbetare har kunnat arbeta både hemifrån och på plats i 
lokalerna, vilket sammantaget möjliggjort distansering och minskad smittorisk. Övergången till 
fjärrundervisning skedde snabbt och har möjliggjort för både personal och elever att delta även vid 
milda symptom. Detta har lett till hög närvaro bland både personal och elever, och i synnerhet bland 
personal i den äldre åldersgruppen som inte varit lika utsatta i förhållande till andra förvaltningar.

Personalomsättningen har fortsatt minska jämfört med tidigare år, vilket är positivt. Rörligheten var 
hög under 2018 då 13 medarbetare lämnade gymnasiet för en annan arbetsgivare, jämfört med fyra 
medarbetare under 2020. Detta skapar stabilitet och bibehåller kompetens vilket är viktigt då det 
fortfarande finns utmaningar på arbetsmarknaden med hög efterfrågan på lärare och svårigheter med 
att attrahera och rekrytera kompetens inom vissa pedagogiska yrken.

Vallentuna kommun genomför en medarbetarundersökning varje år som en del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Tidigare genomfördes enkäten under hösten, men sedan 2020 och framåt 
genomförs den under våren. Vartannat år genomförs en större och mer omfattande enkät och 
vartannat år genomförs en mindre enkät med fokus på OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö) 
och HME (hållbart medarbetarengagemang). 2020 års medarbetarenkät var av det mindre formatet, 
även kallat pulsmätning. Resultatet av medarbetarundersökningen visar på stärkta resultat för 
kommunen som helhet. På gymnasiet har området motivation förbättrats, HME (Hållbart 
medarbetarengagemang) ligger kvar på samma nivå, samtidigt som områdena ledarskap och styrning 
har försvagats något sedan föregående år.
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§ 8
Verksamhetsberättelse 2020 Socialnämnden (SN 2021.019)
Beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen 2020 med korrigering utifrån beslut på 
kommunfullmäktige 2021-02-22.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har upprättat en verksamhetsberättelse som innehåller verksamhets- och 
budgetuppföljning 2020. Resultaten analyseras och kommenteras.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med korrigering 
utifrån beslut på kommunfullmäktige 2021-02-22.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i enligt det.

Beslutsunderlag
 §5 SN AU Verksamhetsberättelse 2020 Socialnämnden
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-25, Verksamhetsberättelse 2020
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2021-02-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5
Verksamhetsberättelse 2020 Socialnämnden (SN 2021.019)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att  socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen 
2020 med påtalade redaktionella ändringar på sidan 4-8.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har upprättat en verksamhetsberättelse som innehåller verksamhets- och 
budgetuppföljning 2020. Resultaten analyseras och kommenteras.

Yrkanden

Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med påtalade 
redaktionella ändringar på sidan 4-8.
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yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.
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Nämnden i korthet 

  Ordförande: Torbjörn Einarsson Bruttokostnad *: -678,5 Mnkr  

 Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: -564,1 Mnkr  

 Förvaltningschef: David Gyllenstråle Budgetavvikelse i år: -1,0 Mnkr  

 Antal årsarbetare: 517 Budgetavv. föregående år: -0,4 Mnkr  

 
* Exklusive nämndsinterna transaktioner och ex-
klusive intäkter 

    

 ** Alla intäkter minus alla kostnader     

 

Nämndens uppgift är att: 

Socialnämndens uppgift är att ansvara för att äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsned-
sättning, 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. 
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Viktiga händelser under året 

Coronapandemin 

Coronapandemin, covid-19, har påverkat nationellt såväl som lokalt och specifikt inom socialnämn-
dens ansvarsområde där många av riskgrupperna får stöd och omsorg. Att skydda de äldre och 
andra riskgrupper som får stöd via socialtjänsten har varit högsta prioritet. Socialnämndens arbete 
har under 2020 i mycket stor omfattning påverkats av den pågående pandemin och hanteringen av 
denna kan därför ses som årets viktigaste händelse. Socialnämnden har under året haft relativt få 
smittade inom socialnämndens område, vilket uppfattas som att det intensiva arbetet i verksamhet-
erna för att motverka smittspridning har givit effekt. Nedan listas några av de åtgärder som vidtagits 
under året för att hantera pandemin och dess konsekvenser. 

 Två krisledningsnivåer upprättades för att säkerställa att organisationen på ett effektivt sätt 
skulle kunna hantera alla de akuta situationer som förväntades uppstå. Beslutsvägar korta-
des ner, kommunikationsresurser förstärktes, personal fick omprioriterade arbetsuppgifter 
och ett särskilt rekryteringsteam etablerades för att säkerställa personalförsörjningen trots 
hög sjukfrånvaro. 

 Ett stort arbete har pågått med att säkerställa erforderlig skyddsutrustning. Aktörer såväl i 
egen regi som privata aktörer har haft god tillgång till skyddsutrustning genom stabens 
samordnare för skyddsutrustning. 

 Ett intensivt och strukturerat arbete kring utbildning av personal gällande hygienrutiner, 
användande av skyddsutrustning samt information om covid-19 genomfördes inom samt-
liga berörda verksamheter. 

 Vid misstänkt eller konstaterad smitta inom verksamheterna har ett tydligt, säkert och re-
striktivt arbetssätt aktiverats för att förhindra smittspridning. 

 Dagverksamheten, träffpunkten och en kort tid korttidsvistelse enligt LSS samt insatsen 
trygg hemgång i egen regi, hölls stängda under olika perioder. Syftet var att skydda risk-
grupper, men också att kunna omdisponera personal. När verksamheter hölls stängda gjor-
des bedömningar av handläggare om det fanns andra sätt att tillgodose individens behov, 
exempelvis beviljades mer hemtjänst under tiden dagverksamheten var stängd. 

 Förvaltningen skapade tillsammans med kontaktcenter en stödfunktion för de kommunin-
vånare som var i behov av extra stöd på grund av coronapandemin. Funktionens syfte var 
att lotsa behovet vidare till de aktiva Vallentunaföreningar som hade möjlighet att hjälpa 
till. 

  

Digitalisering 

I och med coronapandemin skapades många nya behov och omställningen till digitala arbetssätt och 
lösningar har under 2020 gått snabbare än planerat. Nedan listas några av de viktigaste händel-
serna inom digitalisering under året. 

 Digitala besök möjliggjordes för kunder på särskilda boenden äldre och deras anhöriga. 

 Digital beställning av hushållsvaror till hemtjänstkunder har införts inom projektet ”Mat-
hem”. 

 Ett pilotprojekt att införa digitala trygghetslås inom hemtjänsten har genomförts i Brott-
bygruppen. Detta ger ökad trygghet för kunderna genom kortare inställelsetid vid larm. 
Fortsatt implementation av lås pågår. 

 Trygghetslås (beröringsfritt låssystem) infördes på demensavdelningarna på Väsbygården 
och Korallen samt på korttidsavdelningen, vilket skapar en lugnare miljö för boende och 
personal då boende inte kan gå in i varandras rum. 

 I början av året infördes en e-tjänst för ansökan av ekonomiskt bistånd. Vid de senaste mät-
ningarna har över 70 % av de sökande genomfört ansökan via e-tjänsten. I och med det är 
Vallentuna den kommun i Sverige som har lyckats bäst med implementeringen av e-tjänst 
för ekonomiskt bistånd, både avseende tidsintervall samt andel som ansöker via e-tjänsten. 

 Ett digitalt hjälpmedel för samtal med familjehemsplacerade barn har införts, vilket bidrar 
till ökad kvalitet, bättre administrativ hantering och bättre samtal med barnen. 
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 En stor andel av medarbetarna på förvaltningskontoret började tidigt att jobba hemifrån för 
att minska smittspridning och detta möjliggjordes genom att använda Teams för digitala 
möten. 

 En säker digital plattform, där inloggning sker via bank-id, infördes under hösten. Detta har 
använts för kundmöten, samverkansmöten och även årets sista socialutskott genomfördes 
på distans. 

 En digital fax införskaffades till socialjouren i syfte att säkra att verksamheten kunde upp-
rätthållas även om medarbetarna inte är fysiskt på plats. 

 Digital signering med bank-id har införts, vilket har använts av den som har jour från soci-
alutskottet för att skriva under brådskande beslut om LVU och LVM. 

 Nya moduler har införts i verksamhetssystemet Treserva, vilket bl a har möjliggjort en 
bättre statistikhantering, en digitaliserad hälso- och sjukvårdskalender och förbättrade pro-
cesser. 

  

Övrig utveckling under året 

Parallellt med utmaningar att hantera pandemin har det skett fler viktiga händelser inom social-
nämndens ansvarsområde. Några listas här: 

 Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. Det innebär ett förtydligande av att domsto-
lar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets 
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål 
och ärenden som rör barn. Under året har flertalet aktiviteter genomförts för att ytterligare 
stärka barnperspektivet och barnrättsperspektivet i handläggningen. Inom familjerätten har 
särskilt fokus varit att tydligare i dokumentationen lyfta fram barnets perspektiv och delak-
tighet i exempelvis vårdnadstvister. Inom hela området för barn- och familj har barnets del-
aktighet i utredningar stärkts och tydligt beaktats. Barnperspektivet beaktas också alltid i 
tjänsteskrivelser. 

 Samverkan med andra myndigheter och samhällsinstanser har intensifierats under året. För 
området barn- och familj har överenskommelsen ”(BUS) samverkan kring barn i behov av 
särskilt stöd” reviderats. Vad gäller äldre så har en utökad samverkan skett med regionen 
och länsstyrelsen till följd av covid-19. 

 Behovet och därmed insatser och kostnader inom Individ och familj, vuxen har ökat kraftigt 
under året. Ökningen inom HVB vuxna och särskild boendeform psyk avser både missbruk 
och socialpsykiatri. Antalet individer med ett omfattande blandmissbruk som ansöker om 
stöd har ökat. 

 Utifrån utgångspunkten att individer som blir beviljade försörjningsstöd ska bli självförsör-
jande i en egen bostad och att det ekonomiska biståndet ska vara en kort tid vid nöd har ett 
intensivt arbete skett under året med syfte att fler ska bli självförsörjande. Grunden har va-
rit att analysera målgruppen och att sätta in lämpliga insatser. Arbetet baseras på förtro-
ende för individens egen förmåga och viljan att ta ansvar. 

 Socialnämnden önskade uppmärksamma sitt stöd till personer som upplever våld i nära re-
lationer och tillsammans med sex andra norrortskommuner har Vallentuna kommun delta-
git i kampanjen ”Våld är aldrig OK”, med syfte att få fler att våga ta kontakt med kommunen 
för att få råd och stöd. Ett exempel på sätt att ta kontakt är att använda öppenvårdens chatt 
anonymt eller att ringa till socialtjänstens mottagningstelefon. 

 Projekt Heltidsresan har genomförts inom Väsbygården och Korallen och alla medarbetare 
som önskat har fått gå upp i arbetstid. Arbetet med att erbjuda heltid som norm pågår fort-
satt. 

 Arbetet med att rekrytera familjehem har intensifierats under året genom marknadsföring i 
digitala medier, tidningar, utskick av broschyrer samt annonsering på bibliotek och andra 
samlingsplatser och avtal med konsulentstödda familjehem har omförhandlats. 

 Styrformen tillitsbaserad styrning, utifrån delområdena helhetsperspektiv och effektivitet, 
har implementerats förvaltningsövergripande. Det innebär att arbeta tvärfunktionellt och 
att nyttja förvaltningens kompetens oavsett organisatorisk tillhörighet. För att arbeta resur-
seffektivt krävs även att ansvar och mandat lämnas till projekt- och arbetsgrupper, där led-
ningsfunktioner följer upp arbetet. Det nya sättet att arbeta har gett mycket god effekt på 
utveckling och effektivisering inom flera av förvaltningens områden. 
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Verksamhetsförändringar 

 Boendet Runristaren för ensamkommande flyktingungdomar har avslutats. 

 Ett omställningsarbete gällande verksamheten Träffpunkten har pågått under framförallt 
hösten 2020 i gott samarbete med de tillträdande ansvariga. Verksamheten får en ny be-
nämning, Aktiv fritid och övergår 1 januari 2021 till fritidsnämnden. 

 Kompassen – Personlig assistans avvecklades från egen regi till privata aktörer. Övergången 
bedöms som lyckad och samtliga kunder fick möjlighet att välja utförare. 

 Verksamhetsområdena Stöd & coachning samt Funktionshinder slogs samman till ett ge-
mensamt område och benämns framåt Stöd & omsorg. 
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Framtiden 

Socialnämndens största utmaning är att möta ökade volymer och behov med bibehållen kvalitet. 
Den största volymökningen sker bland äldre. Det blir allt fler äldre med ökade behov under en 
längre tid. Som svar på utmaningarna i och med den demografiska utvecklingen krävs ett utökat fö-
rebyggande och hälsofrämjande arbete. Kostnader inom äldreomsorgen är påverkbara, eftersom de 
främst uppstår när äldre drabbas av funktionsnedsättningar. Genom att äldre får förutsättningar att 
vidmakthålla en god hälsa, känna välbefinnande och bidra till samhället så länge som möjligt kan 
behoven och därmed kostnaderna minska. 

Ytterligare målgrupper där behoven ökar är vuxna med missbruk samt personer utsatta för våld i 
nära relationer. Volymen ökar både i och med att fler söker hjälp och stöd, men också utifrån kom-
plexitet. Ökade behov inom dessa målgrupper leder även till ett ökat behov för barn som befinner 
sig i dessa kontexter och här krävs ett förebyggande arbete med tidiga insatser. 

Det är ännu oklart vilka nya behov som kan komma att uppstå inom olika målgrupper, som en följd 
av coronapandemin. 

För att möta den ökade volymen och kommande behov är en fortsatt utmaning, men också möjlig-
het, att minska administrationen, att fortsätta arbetet med att tillvarata kompetens i verksamhet-
erna, att ge ansvar och mandat och att våga testa nytt. Ett fortsätt arbetet med digitalisering samt 
automatisering av processer kommer att krävas. 
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Måluppfyllelse 

Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk 
inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. 

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 5 7 

Målet är uppfyllt: 3 3 

Målet är delvis uppfyllt: 2 4 

Målet är ej uppfyllt: 0 0 

Socialnämndens arbete har under 2020 i mycket stor omfattning påverkats av den pågående pande-
min. Att skydda de äldre och andra riskgrupper som får stöd via socialtjänsten från smittan har varit 
högsta prioritet. Av den anledningen har arbetet med nämndmålen inte varit riktigt lika framgångs-
rikt som tidigare år, då kraftig omprioritering av resurser behövt göras. Men det nytillkomna målet, 
att skydda våra kunder från smittan, har så här långt lyckats bättre än i många andra kommu-
ner. Det väger i stora stycken upp att några mål ovan endast uppfyllts delvis. 

Strategiska inriktningar 

Här växer människor och företag 

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsik-

tigt hållbar. 

 Målet är uppfyllt 

Socialnämnden har identifierat ett antal prioriterade aktiviteter för att nå det kommungemen-
samma målet att utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar. Inom social-
nämnden har arbetet under detta mål två huvudinriktningar, långsiktigt hållbar arbetsmiljö samt 
långsiktigt hållbart miljöarbete. 

Några exempel på förbättringsaktiviteterna och uppnådda resultat kopplat till detta mål är: 

 Fortsatt arbete med etablering av arbetssättet tillitsbaserad styrning inom hela förvalt-
ningen, har lett till en positiv utveckling på ett antal områden i de medarbetarenkäter som 
genomförs årligen, 

 Projektet "Heltidsresan" som initialt syftar till att öka andelen medarbetare med heltidsan-
ställning på äldreboenden har lett till att fler medarbetare erbjuds heltidstjänstgöring. 

 Förbättrade förutsättningar för distansarbete, där detta på sikt kan leda till minskade behov 
av transporter, men också större flexibilitet och effektivitet för medarbetare. 

 Projekt för införande av digitala lås inom hemtjänsten har påbörjats. Detta kommer att leda 
till minskning av transporter, kortare inställelsetider vid larm samt bättre förutsättningar 
för uppföljning av utförd tid med mera. 

 Förvaltningen har en betydande minskning av personalomsättningen. Störst förändring no-
teras på myndighetsavdelningen, vilket också gett positiva effekter vad gäller kvalitet på 
myndighetsutövningen. 

 En betydande ökning av sjukfrånvaron på grund av pandemin skedde under våren, men 
normaliserats under sommaren. Därefter steg sjukfrånvaron under hösten igen till följd av 
den ökade smittspridningen i samhället. 

 Förvaltningen har mycket bra värden vad gäller de olika HME-värden (Hållbart Medarbetar 
Engagemang) i medarbetarenkäten. På samtliga områden har socialförvaltningen bättre 
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värden än socialtjänsten i jämförbara kommuner i Sverige. 

 Sammanlagd körsträcka under året med förvaltningens bilar har ökat. En betydande ökning 
har skett inom hemtjänsten medan andra verksamhetsgrenar har minskat sina körsträckor. 
Denna markanta ökning bedöms vara en effekt av pandemin under året. 

 Den beräkning som förvaltningen gör på beräknat utsläpp Co2/ körd kilometer med for-
donsflottan har ökat, beroende på att fler fordon med ökad framkomlighet nyttjas på lands-
bygden av hemtjänsten. Vidare har fordon med gasdrift tillkommit men då drivmedel inte 
finns i närområdet används bensin för dessa fordon, vilket ökat utsläppen. 

Sammanfattande analys samt grund för bedömning av måluppfyllelse. 

Socialförvaltningen har generellt upplevt stora förbättringar vad gäller ledarskap och engagemang 
bland medarbetarna under senare år. Det visar inte minst jämförelser av HME i relation till social-
tjänst i jämförbara kommuner. Vallentuna har högre värden än snittet för dessa för samtliga verk-
samhetsgrenar på i det närmaste alla HME index. Dessutom har personalomsättningen minskat to-
talt och alla verksamhetsgrenar förutom hemtjänst har haft lägre personalomsättning jämfört med 
föregående år. Projektet Heltidsresan pågår och engagemanget bland medarbetarna kring denna 
fråga är stor. Som för så många andra verksamheter har pandemin tvingat fram nya arbetssätt som 
på sikt kan ge positiv inverkan på miljöpåverkan med mera. Det påbörjade projektet med digitala 
lås inom hemtjänsten kommer på sikt att ha stor inverkan på förvaltningens transporter, men pan-
demin har senarelagt genomförandet.  Inom området transporter finns en mindre önskad utveckl-
ing, då den pågående pandemin påverkat logistiken inom hemtjänsten så vi fått en tydlig ökning på 
transporterna inom detta område. Trots att transporterna minskat inom andra områden har den 
totala volymen ökat. Dessutom har det beräknade genomsnittliga utsläppet från fordonen per körd 
kilometer ökat, där det skett en förändring till fler fordon med bättre framkomlighet inom hem-
tjänsten. På detta område finns en problematik där behovet av framkomlighet vid extremväder mot-
verkar ambitionen om minskad miljöpåverkan, frågeställningen kommer att bearbetas ytterligare. i 
slutet av året har även några fyrhjulsdrivna fordon med gasdrift tillkommit. Då det är bristande till-
gång till tankning av gas, körs dessa fordon med bensin vilket ökar utsläppen jämfört med tidigare 
fordon. Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden nått måluppfyllelse på 
detta mål vid årets slut. 

 

Nämndens mål: Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare och 

verka för en lösningsorienterad samverkan, ett coachande ledarskap 

och en god arbetsmiljö. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Socialnämndens verksamhet ska vara en attraktiv arbetsgivare och därför följa och utveckla: 
•medarbetares engagemang 
•medarbetares kompetens 
•tillvaratagandet av medarbetarnas synpunkter, tankar och idéer 
•ett ledarskap som skapar delaktighet 
•ett ledarskap som skapar vilja att påverka 
•ett ledarskap som skapar mod 
•väl fungerande arbetslag 
•en god arbetsmiljö 
•en verksamhet som präglas av ömsesidig tillit 

Tillitsbaserad styrning 

Tillitsbaserad styrning är ett arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och kundens behov. Det 
ska skapa möjlighet för medarbetare att tänka nytt och ta ansvar för att fatta egna beslut för förbätt-
ring. Genom att visa sådan tilltro ökar ägandeskapet för förändringen i hela organisationen, och 
därmed skapas en acceptans. Arbetssättet ska vidare öka den sammanhållna styrningen i organisat-
ionen genom att titta på helhetsperspektivet för de professioner som behöver samarbeta i tjänstele-
verans till kund. 
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Den förväntade effekten var under året att kunskap och acceptans för den nya styrmodellen ska öka 
ytterligare inom hela socialförvaltningen och att denna därmed skulle tillämpas i hela organisat-
ionen. 

Under året har fortsatt implementering av förvaltningens styrform fortgått inom inriktningsområ-
dena "det coachande ledarskapet", "lösningsorienterad samverkan" och "helhetsperspektiv/ effekti-
vitet". I början av året sammanställde förvaltningens ledningsgrupp en plan för fortsatt riktning av 
styrformen förvaltningsövergripande. Ett antal event och satsningar har skett under året inom re-
spektive avdelning för att utveckla och arbeta med styrformen. De planerade förvaltningsövergri-
pande punktinsatser och event kring detta blev inställda på grund av pågående pandemi vilken be-
lastade verksamheter och personal. 

Styrmodellen bedöms trots uteblivna förvaltningsövergripande punktinsatser väl känd och kunskap 
om dess innehåll finns väl spridd inom förvaltningen. Den sammantagna bedömningen är att 
aktiviteten nått förväntad effekt. 

 

Heltidsresan 

Vallentuna har som mål att kunna erbjuda samtliga medarbetare en heltidstjänst. Därför är vi med i 
Sveriges kommuner och regioners (SKR) projekt Heltidsresan. Heltidsresan handlar om att möta 
framtidens rekryteringsbehov och att bidra till ett mer jämställt samhälle. 

Den förväntade effekten under året var att ett pilotprojekt kring heltidsarbete som norm på Korallen 
och Väsbygården ska genomföras och utvärderas under 2020. 

Uppnådd under året är bland annat att samtliga avdelningar på Korallen och Väsbygården har ge-
nomfört workshops tillsammans med medarbetare kring förutsättningar för fler heltidstjänster 
inom befintlig budget. Arbete med nya scheman med fler heltidstjänster har även genomförts. Un-
der senhösten har scheman justerats så att alla som önskar arbeta 100 procent har möjlighet till 
detta. Samtliga scheman har heltidsnormen som utgångspunkt, men justeringar görs för medarbe-
tare som vill arbeta deltid. Den rådande pandemin har påverkat även detta arbete, så projektperi-
oden har förlängts till 2021-02-28. Den sammantagna bedömningen är att aktiviteten nått 
förväntad effekt. 

 

Arbetssätt för att förtydliga måluppfyllelse vid individuella uppföljningssamtal 

Arbetssättet syftar till att förstärka kopplingen mellan arbetet med förbättringsaktiviteter i vår verk-
samhetsplan och uppföljning av måluppfyllelse vid individuella uppföljningssamtal med chef. 

Den förväntade effekten var under året att en särskild rapport som underlättar denna uppföljning 
utformas i ledningssystemet Stratsys, samt att denna därefter används vid samtliga individuella 
uppföljningssamtal vid staben. 

Uppnådd effekt under året är att rapport för arbetssättet har utarbetats och medarbetare har fått 
information om arbetssättet. Vid inplanerade avstämningar har personal fått i uppdrag att förbe-
reda sig genom att ta fram sin egen rapport och gå igenom denna med chef. Effekten av detta ar-
betssätt är att skapa en tydligare koppling till nämndsmålen och förståelse för verksamhetsplanen. 
En annan god effekt av arbetet är att minska tröskeln till att arbeta i kvalitetsledningssystemet då 
det blir en mer naturlig del i den enskildes planering. Detta minskar även sårbarhet vid personalom-
sättning och ger ökad spårbarhet. Arbetssättet kommer att utvärderas inför en bredare implemente-
ring på förvaltningen. Den sammantagna bedömningen är att aktiviteten nått förväntad 
effekt. 
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Indikatorer 

Indikator/ Nyckeltal 2020 2019 2018 

Personalomsättning 8,9 % 17,8 % 15,9 % 

 Sjukfrånvaro  9,8 % 7,1 % 7,9 % 

 Medarbetarundersökning HME (Totalt)  85,0 82,6 81,6 

 Medarbetarundersökning HME (Styrning)  85,2  82,9   81,9  

 Medarbetarundersökning HME (Ledarskap)  85,6  83,1   82,7  

 Medarbetarundersökning HME (Motivation)  84,3  81,7   80,2  

    

 

Personalomsättning 

Personalomsättning redovisas med personalomsättning på helår, vilket innebär att delårvärden 
endast visar just del av år. Detta följs också nedbrutet på tertial, vilket gör att vi löpande jämför ut-
vecklingen. Socialförvaltningen har under 2020 i det närmsta halverat personalomsättningen jäm-
fört med föregående år. Störst förändring finner vi på myndighetsavdelningen, men samtliga verk-
samhetsområden har minskat personalomsättningen. 

 

Diagrammet visar personalomsättning respektive tertial för socialförvaltningen sedan 2018. 
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Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron under året har varit mycket hög under våren men har under sommarmånaderna 
sjunkit till mer normala nivåer för att därefter stiga brant igen. För socialförvaltningen blir 2020 års 
värde för sjukfrånvaro 9,8 procent vilket är en ökning med 2,7 procentenheter jämfört med föregå-
ende år. Orsaken är följder av den pandemi som präglat året. 

 

Diagrammet visar utveckling total sjukfrånvaro för socialförvaltningen sedan 2018. 

 

Medarbetarundersökning HME (Totalindex) 

HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) totalindex bygger på resultatet från nio frågeställningar 
som används i medarbetarenkäter i stora delar av Sveriges kommuner. Totalindexet är ett aggrege-
rat värde av tre underliggande index. Under 2020 har området "omsorg om personer med funkt-
ionsnedsättningar" fått tydligt förbättrade värden, övriga har gjort mindre förbättringar. Värdet på 
detta index ligger högt relativt motsvarande verksamheter i andra jämförbara kommuner utifrån 
socioekonomiska förutsättningar. Dessa kommuner identifieras medhjälp av en funktion i det nat-
ionella datalagret KOLADA som används av landets kommuner. Vallentuna socialförvaltning ligger 
sammantaget bättre än snittet för samtliga verksamhetsgrenar inom socialtjänst 2020. 

 

Diagrammet visar jämförelse mellan år av resultat HME totalindex för verksamhetsområden 
inom socialtjänsten i Vallentuna. 
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Diagrammet visar jämförelse mellan av resultat HME totalindex för Vallentuna socialtjänst och 
socioekonomiskt liknande kommuner i Sverige. 

 

Medarbetarundersökning HME (Styrning) 

HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) styrningsindex bygger på resultatet från tre frågeställ-
ningar kring hur medarbetarna upplever styrning av verksamheten. 

Även här har under 2020 området "omsorg om personer med funktionsnedsättningar" fått tydligt 
förbättrade värden, övriga har gjort mindre förbättringar. Även här har socialförvaltningen i Vallen-
tuna betydligt bättre utfall än de jämförbara kommunerna. 

 

Diagrammet visar jämförelse mellan år av resultat HME styrningsindex för verksamhetsområden 
inom socialtjänsten i Vallentuna. 
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Diagrammet visar jämförelse mellan av resultat HME styrningsindex för Vallentuna socialtjänst 
och socioekonomiskt liknande kommuner i Sverige. 

 

Medarbetarundersökning HME (Ledarskap) 

HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) styrningsindex bygger på resultatet från tre frågeställ-
ningar som används i medarbetarenkäter i stora delar av Sveriges kommuner. 

Även här har under 2020 området "omsorg om personer med funktionsnedsättningar" fått tydligt 
förbättrade värden, medan övriga har marginella förändringar. Relativt de jämförbara kommunerna 
är detta område det där Vallentuna socialförvaltning har störst marginal. 

 

Diagrammet visar jämförelse mellan år av resultat HME ledarskapsindex för verksamhetsområ-
den inom socialtjänsten i Vallentuna. 
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Diagrammet visar jämförelse mellan av resultat HME ledarskapsindex för Vallentuna socialtjänst 
och socioekonomiskt liknande kommuner i Sverige. 

 

Medarbetarundersökning HME (Motivation) 

HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) styrningsindex bygger på resultatet från tre frågeställ-
ningar som används i medarbetarenkäter i stora delar av Sveriges kommuner. 

Här har under 2020 samtliga områden marginella förändringar. I relation till liknade kommuner 
har dock Vallentuna socialtjänst tydligt högre värden. 

 

Diagrammet visar jämförelse mellan år av resultat HME motivationsindex för verksamhetsområ-
den inom socialtjänsten i Vallentuna. 



Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 16(64) 

 

Diagrammet visar jämförelse mellan av resultat HME motivationsindex för Vallentuna social-
tjänst och socioekonomiskt liknande kommuner i Sverige. 

 

Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska utveckla det syste-

matiska arbetet med energi och miljö så att påverkan på miljön mins-

kas. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Socialnämnden ska verka för en minskad klimatpåverkan genom att: 
•Miljöanpassade inköp ska öka 
•Osorterat avfall och farliga kemikalier ska minska 
•Verka för digitala lösningar som leder till minskad miljöpåverkan 
•Verka för att andelen närproducerade produkter och tjänster ökar 

Förbättra förutsättningar för distansarbete 

Med digital teknik kan en betydligt större andel av det arbete som utför ske genom digitala möten 
och arbete på distans. Detta kräver dock att former utvecklas för detta arbetssätt så de negativa bief-
fekterna kring arbetsmiljö och svårighet kring ledarskap minimeras. 

Den förväntade effekten under året var att andelen digitala möten skulle fördubblas jämfört med 
föregående år inom förvaltningen. 

Under året har rådande förhållanden tvingat fram en betydande ökning av digitala möten. En 
mycket stor del av verksamheten har hanterats via digitala möten och kunskapen bland medarbe-
tarna har succesivt ökat. Dock återstår utmaningen att finna metoder för att förutse och motverka 
negativa bieffekter av detta arbetssätt. Under senhösten har en programvara för säkra videomöten 
implementerats vilket möjliggör hantering av känsliga personuppgifter via videomöten. Detta med-
för ytterligare möjligheter för hantering av personärenden på distans och möten med kunder. Den 
sammantagna bedömningen är att aktiviteten nått förväntad effekt. 

 

Minska transporterna kopplade till Korallens vårdboende 

Arbetslaget på Korallens vårdboende vill minska transporter och därmed miljöpåverkan kopplat till 
verksamheten. Genom att enhetens avdelningar samordnar sina beställningar med mera är bedöm-
ningen att stora förändringar kan bli resultatet. 
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Det förväntade effekten av aktiviteten var att antalet mat och varutransporter till verksamheten 
skulle halveras jämfört med föregående år. 

Under årets två första tertial har en inventering av verksamhetens beställningar gjorts där beställ-
ningar numera samordnas. Frekvens av transport av cirkulationstvätt har minskats till varannan 
vecka. På grund av en ökad förbrukning av engångsmaterial till följd av pandemin har det varit svårt 
att samordna beställningar på detta område. Trots svåra omständigheter har antalet transporter 
inom vissa områden minskat något. Den sammantagna bedömningen är att aktiviteten del-
vis nått förväntad effekt. 

 

Digitala lås inom hemtjänsten 

Digitala lås inom hemtjänsten innebär att hemtjänstkundernas bostäder förses med ett digitalt lås 
på insidan av dörren. Kunden använder sitt vanliga lås som tidigare men hemtjänstpersonalen öpp-
nar låset med sin tjänstetelefon. Detta arbetssätt minska tidsåtgång för nyckel hantering och förkor-
tar insatstid vid larm, då nycklar till berörd kund inte behöver hämtas. Sammantaget bedöms syste-
met minska hemtjänstens transporter. 

Den förväntade effekten under året var att en pilotstudie bland ett urval hemtjänstkunder skulle ge-
nomföras under våren och att därefter breddinförande bland hemtjänstkunder skulle påbörjas un-
der hösten. 

Under året har det planerade pilotprojektet med 25 kunder fått senareläggas på grund av pandemin. 
Allt förberedelsearbete som är möjligt att genomföra har gjorts för att ett breddinförande ska kunna 
genomföras så snart smittläget möjliggör installation av lås hos äldre med mera. Den samman-
tagna bedömningen är att aktiviteten delvis nått förväntad effekt. 

 

Indikatorer 

Indikator/ Nyckeltal 2020 2019 2018 

Andel nämndens verksamheter som källsorterar av-
fall. 

81 %  69 %   

 Energiförbrukning förvaltningens fastigheter  N/A N/A N/A 

 Körsträcka under period (km)  720 881 694 713 645 539 

Koldioxidutsläpp gram/km 101,9  96,2   97,6  

    

Indikatorn "energiförbrukning förvaltningens fastigheter" som fastställdes inför årets arbete har varit svår att följa då 
något system som sammantaget visar denna uppgift har varit svårt att finna. Arbetet med att lösa detta fortlöper. 

 

Andel nämndens verksamheter som källsorterar avfall 

I förvaltningens årliga egenkontroll får samtliga chefer bedöma den egna verksamhetens arbete med 
källsortering. Vid fjolårets egenkontroll uppgav 69 procent av cheferna att verksamheten arbetar 
aktivt med källsortering av avfall. vid årets upplaga av egenkontrollen uppgav 81 procent av che-
ferna att så var fallet detta år. 
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Energiförbrukning förvaltningens fastigheter 

Mätvärden på detta område har tyvärr inte varit möjligt att få fram, arbete med frågan fortlöper. 

 

Körsträcka under period 

Förvaltningen analyserar löpande med hjälp av den digitala körjournal som finns i fordonen hur vo-
lymen av bilkörning utvecklas. Körsträckan har ökat med 3,8 procent under 2020 jämfört med före-
gående år. För hemtjänst är förändringen hela 20,3 procent, medan övriga verksamheter har mins-
kat med 41 procent. Orsaken till detta finns förmodligen att finna i effekter av pandemin, där hem-
tjänsten får ökade resor medan andra verksamheter minska resorna för att minimera risken för 
smittspridning. 

 

Diagrammet visar sammanlagd körsträcka för förvaltningens fordon respektive tertial sedan 
2018. 

 

Koldioxidutsläpp gram/ km. 

Indikatorn räknas fram utifrån beräknat utsläpp vid blandad körning för respektive fordon. Detta 
ger givetvis en schablon för utsläppen, men indikerar ändå utsläppsnivåer. Indikatorn påverkas av 
om fordon med större utsläpp nyttjas frekvent mm. Under 2020 har detta värde ökat, en bakomlig-
gande orsak till detta är att hemtjänsten nyttjar fler så kallade SUV:ar för långa körsträckor på 
landsbygden. En bakomliggande orsak till detta är ambitionen att kunna säkerställa verksamheten i 
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händelse av extremväder och liknande händelser. Under december har några nya fordon som kan 
köras på gas ersatt elhybridfordon i vissa verksamheter. Dessa fordon är av den typ som ger stora 
utsläpp vid bensindrift (141 gr/Co2 vid blandad körning). Eftersom verksamheten har stora svårig-
heter att nyttja gasdriften på grund av tillgång till tankställen körs dessa fordon huvudsakligen med 
bensin vilket lett till ökade utsläpp. 

 

Diagrammet visar beräknat utsläpp per körd km för socialförvaltningens fordon respektive må-
nad sedan 2018. 

Bästa kommunen att bo och leva i 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet 

av hög kvalitet. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Socialförvaltningen arbetar aktivt med att förbättra och bedriva verksamhet av hög kvalitet och har 
arbetat med ett antal förbättringsaktiviteter inom området. 

Några exempel på förbättringsaktiviteter och resultat kopplat till detta mål är: 

 Aktivt arbete för att ökat nyttjande av det nationella kvalitetsregistret Senior Alert vilket är 
ett verktyg för att stödja vårdprevention. 

 Skapa och uppdatera handlingsplan för socialförvaltningens digitaliseringsarbete 

 Införande av ärendesystem på Socialförvaltningen för att kvalitetssäkra informationsutbyte 
med kontaktcenter med flera. 

 Riktade aktiviteter för att öka nöjdheten med aktiviteter bland kunderna på särskilt boende 
äldre, då detta är ett område där verksamheten har stor förbättringspotential. 

 Riktade aktiviteter för att fortsätta arbetet med att skapa en inomhus- och utomhusmiljö 
som stimulerar till välbefinnande och samvaro på äldreboenden. 

 Stödgrupp för barn till föräldrar med missbruk/psykisk ohälsa etableras av öppenvården 

 Förbättringsarbete kring analys och uppföljning av återaktualiseringar inom ekonomiskt 
bistånd. 

 Kundundersökning "Vad tycker de äldre" för särskilt boende äldre ligger värde för NKI 
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(Nöjd Kund Index) över rikssnitt och ett antal jämförbara kommuner. 

 Kundundersökning "Vad tycker de äldre" (Hemtjänst) ligger värde för NKI (Nöjd Kund In-
dex) betydligt över rikssnitt och jämförbara kommuner. 

 Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar har minskat något under året. Det vill säga 
en något större andel avslutade ärenden har återkommit under året, jämfört med föregå-
ende år, vilket är en försämring. 

 Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd har även denna minskat 
något under året, Det vill säga en något större andel av avslutade ärenden har återkommit 
under året jämför med föregående år, vilket är en försämring. En sannolik orsak är ökad 
tillströmning på grund av pandemin. 

Sammanfattande analys samt grund för bedömning av måluppfyllelse 

Det stora flertalet av de förbättringsaktiviteter som är kopplade till detta mål bedöms uppnå förvän-
tad effekt under året. Såsom exempel har en ny plan för socialtjänstens digitaliseringsarbete utfor-
mats. 

I de stora kundundersökningarna på äldreområdet har förvaltningen vid årets undersökning fått ett 
utfall där särskilt boende fick ett något försämrat resultat. En bakomliggande orsak till detta har vid 
analys konstaterats vara svårigheter med genomförandet på grund av besöksförbud för anhöriga, 
vilket påverkat svarsfrekvens och utfall av undersökningen. För hemtjänsten har förutsättningarna 
varit lite bättre vilket gör att fjolårets resultat i stort består. Detta är betydligt bättre än likartade 
kommuner i Sverige. 

Kundundersökningen inom LSS området, har kunnat genomföras men även denna påverkades av 
pandemin, men tyvärr visade utfallet inte på ökad kundnöjdhet generellt. Kundundersökningen 
inom IFO gav i år inget utfall då för få svar inkom. 

Andelen ej återaktualiserade bland barn och unga samt personer med försörjningsstöd har minskat 
något, bedömningen är att pandemin kan påverka detta. Under året har stort fokus lagts på att han-
tera säkerhet för kunder kopplat till pandemin, vilket i många fall gjort att andra områden fått ned-
prioriteras, vilket givit avtryck på detta område. Den sammantagna bedömningen är att soci-
alnämnden delvis nått måluppfyllelse för detta mål vid årets slut. 

 

Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska skapa trygghet och 

öka nöjdheten för Vallentuna kommuns invånare. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

•Socialnämndens verksamhet ska: 
•skapa trygghet för kommunens invånare genom såväl långsiktiga som kortsiktiga insatser till per-
soner som behöver stöd från socialnämndens verksamheter 
•arbeta systematiskt och målinriktat arbeta för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa 
hos befolkningen 
• samverka med andra gällande integration och flyktingmottagande enligt kommunens handlings-
plan 
•samverka med andra aktörer gällande arbete mot våldsbejakande extremism enligt kommunens 
handlingsplan 
•arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer 
•vara en aktiv part i samhälls- och tillgänglighetsplaneringen där särskild vikt läggs på trygghet, 
möjligheter till social samvaro och behov av verksamhetslokaler 
•ha sociala insatser som är förebyggande, har barnen i fokus och bygger på samverkan, helhetssyn 
och långsiktighet 
•ha en rättssäker myndighetsutövning och insatser som i första hand bygger på evidensbaserade 
metoder 
•ha en myndighetsutövning som kännetecknas av att vi arbetar utifrån kundens fokus 
•erbjuda varje kund god och näringsrik mat i en trivsam måltidsmiljö 
•till sina kunder och dennes närstående stå för ett gott och värdigt bemötande som har sin grund i 
alla människors lika värde 
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Senior Alert kvalitetsregister 

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention. Prevent-
ion för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen 
och/eller har problem med blåsdysfunktion. Dessa fem områden hänger ihop och berör alla som 
möter den äldre inom hälso- och sjukvård. Med hjälp av Senior alert kommer den äldres perspektiv 
och teamets roll i fokus. 

Den förväntade effekten under året var att antalet dokumenterade åtgärder skulle öka jämfört med 
föregående år. 

Under årets första halvår fick denna förbättringsaktivitet nedprioriterats då personalen arbetat pre-
ventivt och akut med covid-19 som tagit all tid och kraft. 

Efter sommaren har hanteringen av covid stabiliserats så arbetet med Senioralert kunde återupptas 
och fortlöpt. Sjuksköterskorna genomförde var 6:e månad riskbedömningar och lade in åtgärder. 
Men alla är dock inte ännu i fas riktigt. Av totalt 12 avdelningar på äldreboenden är 8 i fas med arbe-
tet i Senioralert. Alla patienter som riskbedömts och bedömts behöva en åtgärd skall ha en åtgärds-
plan dokumenterad. Vid jämförelse med föregående år har Korallen ökat med 6 procentenheter till 
100 procent 2020. Väsbygården har ökat med 6 procentenheter till 97 procent 2020. Den sam-
mantagna bedömningen är att aktiviteten nått förväntad effekt. 

 

Implementering av riktlinje och framtagande av rutiner för handläggning av våld i 
nära relation (VINR). 

Under 2019 utarbetades nya riktlinjer för socialförvaltningen kring hantering av våld i nära relat-
ioner. Utifrån denna behövde myndighetsavdelningen förbättra sina rutiner på detta område men 
också förbättra information till kunder med flera. 

Förväntad effekt var under året var att ett systematisk avdelningsövergripande utvecklings-/ in-
formationsarbete inom området VINR ska ha genomförts. 

Under året har en arbetsgrupp utarbetat en avdelningsgemensam rutin för hantering av VINR. 
Denna syftar till att ge en samstämmighet i hur socialsekreterare VINR och behandlare öppenvår-
den arbetar i gemensamma ärenden. Detta för att tydliggöra ärendegången och därmed minska ris-
ken för att stödbehov missas. Ytterligare har rutin skapats inom myndighetsavdelningen för hand-
läggning av ärenden där VINR förekommer eller misstänks förekomma. Vidare har förvaltningen i 
samverkan med kringliggande kommuner genomfört en informationskampanj kring VINR. Syftet 
var att uppmärksamma att hot eller våld aldrig är ok och att man kan söka hjälp eller stöd hos sin 
kommun. Den sammantagna bedömningen är att aktiviteten nått förväntad effekt. 

  

Vidareutveckling av tillämpning avvikelsehantering (utbildningsstöd mm) 

Socialförvaltningen arbetar sedan 2014 med att registrera och följa upp inträffade avvikelser inom 
verksamheten. Årligen registreras cirka 2300 avvikelser kopplat till vård och omsorg i verksamhets-
systemet Treserva. Under året kommer ytterligare vidareutveckling att genomföras. 

Under året förväntades utbildningar/ informationsinsatser genomföras inom de verksamhetsgrenar 
där tillämpningen har en tydlig förbättringspotential. Förutom detta kommer revidering av riktlin-
jer och rutiner att genomföras. 

Under året har utbildningar/ informationsinsatser genomförts inom myndighetsavdelningen och 
öppenvården. Arbete med att hitta lösningar för avvikelsehantering för vissa centrala funktioner på-
börjats. Vidare har ett förslag som klargör ansvarsfördelning i uppföljningsarbetet av avvikelser ut-
formats som främst berör verksamheter där hälso- sjukvårdsenheten och chefer på exempelvis 
äldreboenden är inblandade i uppföljningen. Förslaget är klart och ska skickas ut till berörda en-
heter. Under året har även kompletteringar gjorts av avvikelsetyper efter dialog med bland annat 
chefer inom området funktionsnedsättning. Inom myndighetsavdelningen har avvikelsesystemet 
blivit etablerat under året. Revidering av riktlinjen för avvikelsehantering har påbörjats. Den sam-
mantagna bedömningen är att aktiviteten nått förväntad effekt. 
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Skapa och uppdatera en handlingsplan för SF:s digitaliseringsarbete 

Digitalisering av tjänster inom socialtjänsten är ett område som har en stor förbättringspotential. 
För att genomföra detta arbete krävs en handlingsplan som beskriver hur arbetet ska fortlöpa. Pla-
nen ska bland annat innehålla kartläggning av pågående digitaliseringsarbete, omvärldsbevakning 
samt förslag på områden som är tänkbara för framtida utveckling. 

Under året förväntades en förvaltningsgemensam handlingsplan utarbetats som förankrats i organi-
sationen. 

Under året har en kartläggning av förvaltningens digitaliseringsarbete genomförts i samverkan med 
berörda funktioner. Därefter har en handlingsplan, samt en process för arbetet med handlingspla-
nen utarbetats som har fastställts av förvaltningens ledningsgrupp. Planen har därefter förmedlats 
till ledande funktioner inom socialförvaltningen och till kommunens digitaliseringsnätverk, samt 
föredragits för flera enheter. Projektet har skapat flera mervärden, t ex med synergieffekter mellan 
IT-projekt, bättre överblick av digitaliseringsarbetet, och lättare att prioritera och fokusera på rätt 
frågor inom området. Den sammantagna bedömningen är att aktiviteten nått förväntad 
effekt.  

Införande av Artvise på Socialförvaltningen 

Kommunens kontaktcenter nyttjar ärendehanteringssystemet Artvise där de kan skapa ärenden uti-
från samtal och besök mm. Ett införande av Artvise inom myndighetsavdelningen och staben på so-
cialförvaltningen underlättar kommunikationen mellan kontaktcenter och förvaltningen. 

Förväntad effekt under året var att systemet skulle vara infört och nyttjas på minst hälften av myn-
dighetsavdelningens enheter. Vi får därmed en förbättrad och tydlig kommunikation mellan avdel-
ningarna på socialförvaltningen och kontaktcenter. 

Under året har systemet implementerats inom äldreenheten, barn- och familjeenheten, vuxen och 
funktionsvariation samt hos avgiftshandläggarna på staben. Berörda handläggare har fått utbild-
ning i programvaran och denna används inom samtliga delar av myndighetsavdelningen. Aktivite-
ten kommer att förlängas under 2021 för att fler verksamheter ska få tillgång till systemet. Den 
sammantagna bedömningen är att aktiviteten nått förväntad effekt. 

 

Indikatorer 

Indikator/ Nyckeltal 2020 2019 2018 

Antalet unik personal under 14 dagar för hemtjänst-
kund. 

12,2  12,2  12,0 

 Kundundersökning individ- och familjeomsorg totalt 
- förbättrad situation (Kundenkät)  

N/A N/A  

Kundundersökningar LSS, snittvärde svar på samtliga 
frågeställningar. 

77,1 % 83,7 % 80,3 % 

Kundundersökning "Vad tycker de äldre" NKI (Särskilt 
boende äldre) 

79 % 83 %  80 %  

Kundundersökning "Vad tycker de äldre" NKI (Hem-
tjänst) 

92 %  92 %   95 %  

Kundundersökning individ- och familjeomsorg fick inte tillräckligt svarsunderlag vid årets undersökning för att resultat 
skulle bli tillgängligt. 
 
De värden som redovisas för kundundersökningar är det index som nyttas i kommunernas nationella datalager 
(KOLADA), Som regel är värdet andel svar med positivt/ positiva värden. 
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Antalet unik personal under 14 dagar för hemtjänstkund 

Urvalet är detsamma som för inrapportering till KKIK (Kommunens kvalitet i korthet) där endast 
kunder som har två eller fler besök varje dag ska tas med i redovisningen, det vill säga minst 27 be-
sök per 14 dagarsperiod. Värdet ovan visar förhållandet inom egen regi vecka 37-38 2020. Utfallet 
är likartat med föregående år. 

Kundundersökning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation (Kunden-
kät) 

Värdet som avses redovisas är andel personer med kontakt med individ- och familjeomsorgen totalt 
som har svarat "Förbättrats mycket" eller "Förbättrats lite" på frågan "Hur har din situation föränd-
rats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen?". Undersökningen genomfördes inte 
2019 och under 2020 var antalet besvarade enkäter för litet för att ge något utfall. 

Kundundersökning LSS 

Då det inte finns någon frågeställning som ger svar på sammantagen nöjdhet (NKI) används medel-
värde på samtliga frågor som referensvärde. Underlaget är tre enkättyper vilka är daglig verksamhet 
LSS, boende på gruppbostad LSS samt boende på servicebostad LSS. I årets enkät har gjorts föränd-
ringar som gör att historisk jämförelse är något bristfällig, dessutom är enkäten riktad till en mål-
grupp som inte har så stor volym och där personernas förmåga att lämna svar varierar i hög grad. 
Resultatet för 2020 är lägre än föregående år och när jämförelse görs med liknande kommuner har 
Vallentuna ett något lägre värde. Detta syns framförallt på gruppbostäder medan daglig verksamhet 
har bättre värde än liknande kommuner. 

Kundundersökning "Vad tycker de äldre" (Särskilt boende äldre) 

De värden som redovisas gäller för äldreboenden i kommunens regi. Värdet som redovisas är ande-
len svar som har "mycket nöjd" och "ganska nöjd" som svarsalternativ för frågeställning kring hel-
hetssyn. 2019 skedde en markant förbättring jämfört med föregående år. Tyvärr föll dock värdet 
2020, bland annat till följd av tydligt minskad svarsfrekvens då enkäten genomfördes i den mest in-
tensiva fasen av pandemin, där närstående inte kunde bistå kunder vid besvarandet av enkäten. 
Trots detta ligger värdet på samma nivå som för liknade kommuner i Sverige. 

Kundundersökning "Vad tycker de äldre" (Hemtjänst) 

De värden som redovisas gäller för hemtjänst i kommunens regi. Värdet som redovisas är andelen 
svar som har "mycket nöjd" och "ganska nöjd" som svarsalternativ för frågeställning kring helhets-
syn. 2020 fick hemtjänsten i Vallentuna oförändrat omdöme på denna frågeställning. I relation till 
rikssnittet och snittet för liknande kommuner är detta värde högt. Hemtjänsten i Vallentuna har 
lyckats hålla denna nivå under ett flertal år. 

 

Nämndens mål: Socialnämnden ska stärka individen till ett mer själv-

ständigt liv. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Socialnämndens verksamhet ska: 
•ha arbetssätt som gynnar ett så självständigt liv som möjligt där individen ses som medskapare och 
bestämmer så mycket som möjligt av hur av sin tjänst ska utföras. 
•genom samverkan och utveckling av metoder arbeta för tidig upptäckt av situationer som på sikt 
kan leda till framtida behov av omfattande insatser 

Öka nöjdheten med aktiviteter bland kunderna på särskilt boende. 

Ett av de områden som över tid haft låga värden vid kundundersökningar på äldreboenden i Vallen-
tuna är nöjdheten med aktiviteter. Det vill vi ändra på genom att utveckla både individuella och ak-
tiviteter i grupp, som anpassas efter boendes önskemål. Aktivitetsombuden ansvarar för att ta in 
önskemål och följer upp dessa med boende i verksamheten. En viktig del i detta är "synliggörande" 
av aktiviteter för både kunder och närstående. 
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Den förväntad effekt under året var att nöjdheten med aktiviteter skulle öka med 3 procent i "Vad 
tycker de äldre" vid 2020 års mätning och ytterligare 7 procent vid 2021 års mätning. Dessa värden 
gäller sammantaget medelvärde på samtliga enheter. 

Under året har förutsättningarna för denna aktivitet påverkats negativt av den pågående pandemin. 
På grund av besöksförbudet på äldreboenden har alla utomstående aktiviteter som kyrkan, biblio-
teket, musikunderhållning med mera ställts in. Utifrån folkhälsomyndighetens råd så har inga ge-
mensamma aktiviteter mellan verksamhetens avdelningar genomförts. Aktiviteter med få deltagare 
där boende kan hålla avstånd på 2 m har kunnat genomföras. Enheterna har trots detta kunnat ge-
nomföra en mängd anpassade aktiviteter. På Väsbygården har ett förbättringsarbete för att bättre 
synliggöra vad som erbjuds genomförts. Synliggörande av aktiviteter har skett genom anhörigbrev, 
och med hjälp av sociala medier förutom anslag på avdelningarna. Under sommaren har sång och 
musikstunder genomförts med barn och ungdomsklasser i trädgården på behörigt avstånd. Den på-
gående pandemin hade även inverkan på den årliga kundundersökningen "Vad tycker de äldre", de 
denna besvarades under den mest intensiva perioden under våren. Effekten av detta blev en betyd-
ligt lägre svarsfrekvens på enkäten och av de som besvarades har svaret i fler fall avgivits av en när-
stående. Det har visat sig att dessa ändrade förhållanden ger tydlig förskjutning av svarsvärden. 
Sammantaget sjönk värdet för de två berörda enheterna med en procent i årets mätning. Arbetet på 
detta område kommer att fortlöpa under 2021 då vi hoppas förutsättningarna för detta är bättre. 
Den sammantagna bedömningen är att aktiviteten inte nått förväntad effekt. 

 

Fortsätta arbetet med att skapa en inomhus- och utomhusmiljö som stimulerar till 
välbefinnande och samvaro. 

Vid kundundersökningarna de senaste åren har ett av de områden där det skett en positiv utveckl-
ing som vi vill fortsätta varit utomhus och inomhusmiljö. Resultatet av kundernas syn på detta mäts 
varje år i "Vad tycker de äldre". 

Förväntad effekt under året var att medelvärdet för upplevelse inomhusmiljö och utomhusmiljö 
skulle öka med en procentenhet i 2020 årsmätning för enheterna sammantaget. För att 2021 öka 
med ytterligare 2 procentenhet. 

Under året har såsom exempel genomförts översyn av matsalsmiljö och byte av stolar samt dynor på 
dessa, förändring av bordsplacering för att öka samvaro och kommunikation mellan boende. Infö-
rande av bordsvärdar som stödjer samtalet mellan boende för att skapa en lugn måltidsmiljö. Arbe-
tet med att förbättra innergården på Väsbygården har påbörjats samt att ett gym anpassat för äldre 
har byggts precis utanför Väsbygården. Även på Korallen har många aktiviteter kopplat till inom- 
och utomhusmiljön gjorts. Vid 2020 års kundundersökning hade det sammanräknade medelvärdet 
för dessa områden ökat med 1,5 procentenhet. Där omdömet om utemiljön sjunkit med 1,5 procen-
tenhet medan innemiljön ökat med 3 procentenheter. Även på detta område har pandemin påverkat 
arbetet så det kommer att fortlöpa även 2021. Den sammantagna bedömningen är att aktivi-
teten nått förväntad effekt.  

 

Stödgrupp för barn till föräldrar med missbruk/ psykisk ohälsa 

Barn till föräldrar med missbruksproblematik och/ eller psykisk ohälsa är en mycket utsatt grupp. 
Öppenvården har för avsikt att skapa en stödgrupp för dessa barn och ungdomar. 

Förväntad effekt under året var att stödgruppen skulle kunna erbjudas till målgruppen under året 
och att dess verksamhet kommer igång innan årets slut. 

Under året har en arbetsgrupp påbörjat arbetet, bland annat har man skapat informationsmaterial 
om den planerade stödgruppen, informerat samverkanspartners såsom handläggare inom barn och 
ungdom, kuratorer inom skola och PRIMA barn och ungdomspsykiatri och barnavårdscentraler 
med flera. Trots ett gediget arbete med marknadsföring av det nya erbjudandet, har det visat sig att 
det för närvarande inte finns underlag för att starta denna typ av grupp under året. Arbetet har dock 
lett till förbättrad kunskap om aktuell målgrupp och arbetet med för att finna former för att kunna 
stödja målgruppen kommer att fortsätta under kommande år. Den sammantagna bedöm-
ningen är att aktiviteten delvis nått förväntad effekt. 
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Återaktualiseringar ekonomiskt bistånd 

En strävan är att personer med ekonomiskt bistånd inte ska återaktualiseras, det vill säga inte söka 
ekonomiskt bistånd på nytt, utan klara sin försörjning på egen hand efter avslutat ärende. Myndig-
hetsavdelningen har fokuserat på personer som återaktualiseras i syfte att söka möjliga åtgärder för 
att motverka att de aktualiseras igen. Målet är att andelen ej återaktualiserade ska vara så få som 
möjligt, d v s att så hög procent som möjligt av de som avslutat en period med försörjningsstöd inte 
ska ansöka igen. Den förväntade effekten under året var att andelen ej återaktualiserade vuxna per-
soner med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd skulle vara över 93 procent. Det vill 
säga att enbart 7 procent ansöker igen. 

Enheten har idag en betydligt bättre kontroll på återaktualiseringar, men tyvärr har resultatet av ej 
återaktualiserade under året stannat vid 86 procent, det vill säga att 14 procent ansöker igen efter 
tidigare avslutad period med försörjningsstöd. Den sammantagna bedömningen är att aktivi-
teten delvis nått förväntad effekt. 

 

Indikatorer 

Indikator/ Nyckeltal 2020 2019 2018 

Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar. 81,7 %  84,8 %   82,4 %  

 Andel ej återaktualiserade vuxna personer med för-
sörjningsstöd  

86,0 %  89,5 %   81,7 %  

Ökad procentsats är en positiv utveckling, d v s en större andel "återkommer" ej. 

 

Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar 

 

Procentsatsen räknas fram genom att sammanställa alla ärenden som avslutats föregående år och 
kontrollera hur många av dessa som förekommer inom 365 dagar från datum då ärendet avslutats. 
Under 2019 har ärenden för 148 barn och ungdomar avslutats, av dessa förekommer 26 inom 365 
dagar från avslut av ärende. Det innebär alltså att en något större andel (3,1 procent) av de avslu-
tade ärendena har återkommit under 2020 jämfört med föregående år, vilket är en försämring. 
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Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd 

Procentsatsen räknas fram genom att sammanställa alla ärenden som avslutats föregående år och 
kontrollera hur många av dessa som förekommer påföljande år. Under 2019 avslutades 178 ären-
den, varav 25 förekommer på nytt under 2020. Andelen ej återaktualiserade har således minskat 
med 3,5 procent jämfört med 2019, vilket innebär att en större andel som återkommit har ökat jäm-
fört med föregående år, vilket är en försämring. 

Fler och växande Vallentunaföretag 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förut-

sättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa 

 Målet är uppfyllt 

När det gäller det kommungemensamma målet om att Vallentuna kommun ska skapa goda förut-
sättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa har socialförvaltningen även 
här arbetat med ett antal förbättringsaktiviteter. 

Några exempel på förbättringsaktiviteterna och resultat kopplat till detta mål är: 

 Förvaltningen har påbörjat ett projekt där urval äldre medverkar i att prova och utvärdera 
olika typer av välfärdsteknik i deras hem. Den välfärdsteknik som är aktuell kan exempelvis 
vara teknik som hjälper till med påminnelser men också kommunikation. 

 Som en del i detta projekt har insatser gjorts för att med digitalt stöd underlätta för kunder 
på äldreboenden att kommunicera med närstående under pågående pandemi.  

 Förvaltningen har också genomlyst och förnyat processer och rutiner för upphandlingar och 
kopplat till detta har en utbildningsinsats påbörjats. 

 Under året har lagen om valfrihet (LOV) tillämpats inom fyra verksamhetsområden, inga 
nya områden har tillkommit under året. 

 Det verkar totalt 21 företag inom LOV, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Un-
der året har antalet utförare minskat inom hemtjänst medan antalet ökat väsentligt inom 
området funktionsnedsättning. 

Sammanfattande analys samt grund för bedömning av måluppfyllelse 

Under året har pandemin påverkat även detta område, då många av de externa utförarna haft stora 
svårigheter att möta de nya krav som ställts. Socialförvaltningen har under denna period arbetat 
mycket med att stödja de olika företagen på olika sätt med bland annat skyddsutrustning men också 
förmedling av information, rådgivning med mera. Under sommaren har det kommit många vittnes-
mål om att man upplevt att Vallentuna kommun verkligen stöttade företagen i denna svåra situat-
ion. För att ytterligare säkerställa att upphandlingar genomförs på ett korrekt sätt har hela upp-
handlingsprocessen på förvaltningen genomlysts och reviderats. Inom LOV-verksamheterna på om-
rådet funktionsnedsättning har det skett en tillströmning av utförare medan det skett en minskning 
på äldreområdet. Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden nått måluppfyl-
lelse för detta mål vid årets slut. 

 

Nämndens mål: Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer, 

skapa goda förutsättningar för en utvecklad socialtjänst som känne-

tecknas av mångfald och valfrihet 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Socialnämnden ska: 
•för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten ska all verksamhet konkurrensutsättas enligt 
LOV eller LOU, där så är möjligt 
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•säkerställa att insatser är av god kvalitet oberoende av utförare 
•erbjuda företag initial information/ rådgivning i syfte att förmedla kunskap om krav och förvänt-
ningar på utförare inom kommunens LOV-system. 
•skapa affärsmässigt/ professionellt förhållningssätt till företag och övriga intresseorganisationer i 
syfte att skapa kundnytta 
•ha en myndighetsutövning som ska syfta till att underlätta utveckling för individen 

Implementera nya rutiner och mallar för inköp- och upphandlingsprocessen 

Socialförvaltningen har genomlyst och förtydligat processerna för upphandling. Som en del i detta 
har rutiner, mallar med mera reviderats. 

Den förväntade effekten under året var att den nya inköp- och upphandlingsprocessen med tillhö-
rande mallar ska börja användas av chefer och att kunskapen om Lagen om offentlig upphandling 
ökar. 

Under året har reviderade rutiner och mallar utarbetats för inköpsprocessen. Implementering är ge-
nomförd under hösten. Utbildning i lagen om offentlig upphandling (LOU) och i den nya inköp- och 
upphandlingsrutinen har under hösten hållits med chefer, strategiska funktioner och behöriga be-
ställare inom förvaltningen. Den sammantagna bedömningen är att aktiviteten nått för-
väntad effekt. 

Testa välfärdsteknik hos invånare i kommunen 

Socialförvaltningen vill vara en aktiv aktör för att introducera välfärdsteknik som exempelvis kan 
underlätta för äldre. Som en del i detta har uppsökande av kunder som är intresserade av att prova 
välfärdsteknik påbörjats. Den välfärdsteknik som testas gäller främst sensorteknik, där tanken är att 
den äldre ska känna sig mera trygg i sitt hem med hjälp av påminnelser och kommunikation med 
anhöriga med mera. 

Förväntad effekt under året var att förbättra omvärldsbevakning av tekniken, genom kontakter med 
leverantör samt etablering av ett antal testare bland äldre som ges möjlighet att prova tekniken. Vid 
årets slut ska en mindre sammanställning av arbetet göras. 

Under året har kontakter etablerats med leverantörer och ett arbetssätt med "testhushåll" har på-
börjats. Som en följd av pandemin har dock också möjligheter för kommunikation med närstående 
blivit en viktig del i arbetet. Arbetet har i stora stycken försvårats av pandemin, men trots detta har 
framsteg gjorts som är en god grund för fortsatt arbete. Den sammantagna bedömningen är 
att aktiviteten nått förväntad effekt. 

 

Indikatorer 

Indikator/ Nyckeltal 2020 2019 2018 

Antalet LOV verksamheter  4   4   1  

 Antalet företag inom LOV verksamheterna   21   15   9  

 

Antalet LOV verksamheter 

För närvarande finns följande insatser inom ramen för lagen om valfrihet (LOV): 

 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). (Hemtjänstinsatser) 

 LSS 9:10 daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete 
och inte utbildar sig. 

 LSS 9:6 korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

 LSS 9:7 korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov. 
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Antalet företag inom LOV verksamheterna 

 
Vid årsslutet fanns 17 företag inom de olika LOV verksamheterna. För hemtjänstområdet har antalet 
företag minskat bland annat på grund av nya tillståndskrav från IVO, att företag försatts i konkurs, 
men också bristande kundunderlag hos vissa företag. Det har medfört att endast tre företag finns 
kvar inom LOV hemtjänst. 

Inom LSS området har det under 2020 tillkommit många nya företag, merparten av dessa har sin 
verksamhet förlagd utanför kommunen. 

Närmare till allt 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en väx-

ande storstadsregion 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

När det gäller det kommungemensamma målet Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande 
storstadsregion har socialförvaltningen valt att redovisa aktiviteter som fokuserar på förnyelse av 
några av de arbetssätt som tillämpats. 

Några exempel på förbättringsaktiviteterna och resultat kopplat till detta mål är: 

 Etablera arbetssätt där verksamheten arbetar med löpande indikatorer som tillgängliggörs 
för medarbetare för att dessa löpande ska kunna följa utvecklingen inom sin avdelning. 
Inom myndighetsavdelningen pågår arbete med 14 nya indikatorer som kommer att följas 
och analyseras löpande. 

 Kompetensutveckling inom psykiatriområdet för alla medarbetare inom Hs-enheten, då 
hälso- och sjukvårdspersonalens arbete i allt högre omfattning även innefattar detta om-
råde. 

 Kartläggning av evidensbaserade metoder på myndighetsavdelningen och kompetensut-
veckling av handläggare med stöd av resultat från inventering. Arbetet innefattar även om-
världsorientering för att om så bedöms lämpligt komplettera med nya metoder. 

 Införande av systemstödet NPÖ (Nationell Patient Översikt) vilket möjliggör digitalt in-
formationsutbyte mellan slutenvård och kommunal hälso- och sjukvård. Systemet skapar 
förutsättningar för att ytterligare kvalitetssäkra samverkan. 

 Den årliga undersökningen "Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg" har fått betyd-
ligt bättre värden vid årets mätning. 

 Andelen avvikelser i förvaltningens avvikelsesystem med riskkategori "Mycket hög" har ökat 
under 2020. Främsta skälet till detta är dock förbättringar i systemet som tvingar använ-
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dare att göra en allvarsvärdering av händelserna. Men på området fall bland äldre har all-
varsgraden har ökat något. Arbete pågår för att ytterligare analysera och förebygga detta. 

Sammanfattande analys samt grund för bedömning av måluppfyllelse 

Socialförvaltningen har fått en förbättrad stabilitet i verksamheten vilket möjliggör att mer fokus 
kan läggas på analys av utfall i verksamheten. Exempel på detta är arbetet med att etablera en lö-
pande uppföljning av viktiga indikatorer på bland annat myndighetsavdelningen. Dessa analyser 
synliggör områden som behöver vidareutvecklas såsom exempelvis kompetens inom psykiatri för 
hälso- och sjukvårdspersonalen. Ständiga förbättringar sker även när det gäller kvalitetssäkring av 
informationsutbyte mellan olika huvudmän samt exempelvis fallprevention bland äldre. Den sam-
mantagna bedömningen är att socialnämnden delvis nått måluppfyllelse för detta mål 
vid årets slut. 

 

Nämndens mål: Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevak-

ning skapa förutsättningar för en förebyggande socialtjänst som kän-

netecknas av ständig tjänsteutveckling. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Socialnämndens verksamhet ska: 
•förbättra sin omvärldsbevakning för att identifiera tänkbara utvecklingsområden 
•identifiera styrkor och svagheter i verksamheten genom jämförelser 
•uppmuntras att delta i forsknings-/ utvecklingsprojekt. 
•utnyttja digitaliseringens möjligheter för att effektivisera arbetssätt. 
•utveckla kvalitetsledningssystemet i syfte att säkerställa och utveckla kvaliteten i verk-samheterna 
•kartlägga processer med nu och börläge för att motverka ineffektiv hantering av arbetsuppgifter, 
skapa transparens och minskad sårbarhet 
•genomföra riskanalyser av processer för att identifiera och förebygga tänkbara framtida brister i 
verksamheten. 
•förbättra sitt analysarbete i syfte att förbättra beslutsunderlag för framtida utveckling 
•utveckla metoder för löpande förbättringsarbete med tillhörande kompetensutveckling så att det 
kan ske enhetligt och med möjlighet till transparens och samordning 

Etablera arbetssätt där verksamheten arbetar med löpande indikatorer. 

Att identifiera och följa löpande indikatorer för att analysera hur utfall för kund/ brukare blir är vik-
tigt för alla verksamheter. Inom myndighetsavdelningen har ett arbete för att fastställa de viktigaste 
indikatorerna påbörjats. Avsikten är att respektive enhet löpande följer utvecklingen av sina indika-
torer och att denna information blir tillgänglig för samtliga medarbetare i realtid. 

Förväntad effekt under året var att samtliga enheter inom myndighetsavdelningen har ett etablerat 
arbetssätt där 2-5 indikatorer följs löpande och en enklare analys görs månadsvis. 

Under året har 14 indikatorer fastställts och arbetet med att dokumentera informationskällor har 
påbörjats. För ett flertal av indikatorerna har också utfall börjat publiceras i förvaltningens kvali-
tetsledningssystem, där medarbetare på enheterna kan följa utvecklingen. Det rådande läget har 
dock gjort att denna aktivitet nedprioriterats så förväntad effekt har inte uppnåtts full ut. Arbetet 
kommer dock att fortsätta. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktivite-
ten har delvis uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

Kompetensutveckling inom psykiatriområdet för alla medarbetare inom Hälso- sjuk-
vårdsenheten 

För Hälso- sjukvårdspersonalen blir problematik kopplad till psykiatri ett allt mer förekommande 
inslag i arbetet. För sjuksköterskor och rehabpersonal är bedömningen att detta är ett område där 
kompetensförstärkning krävs. 

Förväntad effekt under året var att all personal inom HS-enheten skulle ha deltagit i utbildning 
kring psykiatri. 
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Under året har inga utbildningar har kunnat genomföras relaterat till pandemin. Vi har inte velat 
samla personalgruppen för att förhindra smittspridning. Utbildningen har inte heller kunnat ge-
nomföras digitalt på grund av arbetsbelastningen. Utbildningspaketet finns tillgängligt och det fort-
satta arbetet kommer att fortsätta så snart arbetsbelastning kopplat till pandemin minskar. Den 
sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten delvis har uppnått för-
väntad effekt vid årets slut. 

 

Kartläggning av evidensbaserade metoder 

Inom myndighetsutövning tillämpas ett antal evidensbaserade metoder i arbetet. För att säkerställa 
denna tillämpning behöver medarbetarnas kompetens inom detta område inventeras. 

Förväntad effekt under året var att en inventering av samtliga medarbetares kompetens inom detta 
område skulle vara inventerad och sammanställd. Dessutom skulle riktad utbildning där så er-
fordras utifrån inventeringen ha påbörjats. 

Under året har inventeringen genomförts på samtliga enheter. Arbetet med att analysera helheten 
och prioritera framtida utbildningsinsatser med mera har genomförts av myndighetsavdelningens 
ledningsgrupp. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten har 
uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

 

Införande av Nationell patientöversikt (NPÖ) 

NPÖ är ett system som gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del 
av journalinformation som finns registrerad hos andra regioner, kommuner och/eller privata vård-
givare. Detta minskar administration och säkrar att relevant information finns tillgänglig och för-
bättrar samordning mellan olika vårdgivare. 

Den förväntade effekten under året var att systemet NPÖ skulle vara tillgängligt för verksamheten 
vid årets slut. 

Under året har beställning och avtal med företaget som levererar systemet tecknats. För att systemet 
ska kunna användas behöver dock ytterligare moduler i befintligt verksamhetssystem (Treserva) in-
föras. Den rådande situationen med pandemin har påverkat även detta införande då flertalet med-
verkande i projektet har fått prioritera mer akut verksamhet. Vid årsslutet inväntar projektgruppen 
att leverantören ska installera de moduler som krävs för funktionen. En tidsplanering för detta är 
gjord men den kommer inte att bli genomförd före årsskiftet. Aktiviteten kommer att förlängas så 
arbetet fortlöper 2021. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten 
har delvis uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

 

Indikatorer 

Indikator/ Nyckeltal 2020 2019 2018 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg. 76,0  52,2  - 

Andelen hanterade avvikelser med allvarskategori 
"Mycket hög". 

8,2 %  3,5 %  2,0 % 

Värdet för "allvarskategori" avvikelser kan tyvärr inte jämföras historiskt då förändringar i programvara gjorts som på-
verkar värden. 

 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg är ett värde som redovisas årligen som ett KKIK-
mått. Värdet bygger på svar från enheterna på ett antal frågeställningar rörande kvalitetsaspekter i 
verksamheten. Under 2020 fick verksamheterna förbättrade värden. 
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Andelen hanterade avvikelser med allvarskategori "Mycket hög". 

Inom socialförvaltningen registreras avvikelser inom verksamheten i verksamhetssystemet 
Treserva. Totalt registreras cirka 2400 händelser/ år. Vid uppföljning av dessa händelser ska chefer 
göra en "allvarsgradering" av händelsen. Under andra halvåret 2019 gjordes justeringar i program-
varan för att en större andel av händelserna ska bedömas. En markant förbättring har därför skett 
vad gäller andelen händelser som värderats, men detta gör att jämförelse med historiska data blir 
missvisande. Under 2020 har andelen med värderingen "mycket hög" ökat främst i början av året 
men har där efter minskat något. Det är främst inom området "Fall" som de allvarligare händelserna 
ökat något under året. Samtidigt har de allvarliga händelserna inom området "läkemedel" minskat 
tydligt 2020. 

 

Diagrammet visar utveckling av "allvarsgrad" vid bedömning av registrerade avvikelser inom 
socialförvaltningen respektive kvartal. Under 2019 gjordes justeringar i programvaran för att 
öka andelen värderade händelser. 

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffek-

tivt. 

 Målet är uppfyllt 

När det gäller det målet som syftar till att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt har social-
förvaltningen valt att redovisa aktiviteter som samtliga syftar till förbättrad kostnadseffektivitet och 
några indikatorer som ger en bild av detta: 

 Säkerställa effektiva rutiner för att egenavgifter tas ut inom samtliga enheter. 

 Utökning servicebostäder i egen regi, med syfte att minska antal externa kostsamma place-
ringar. 

 Öka nyttjandegraden av E-ansökan, Ekonomiskt bistånd. 

 Förtydliga förvaltningens budgetprocess. 

 Redovisning nettokostnadsavvikelse från rikssnitt inom några av förvaltningens verksam-
hetsområden. 

 Redovisning nettokostnad kronor/ invånare inom några av förvaltningens verksamhetsom-
råden. 
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Sammanfattande analys samt grund för bedömning av måluppfyllelse 

Förvaltningen har arbetat med att komma tillrätta med vissa historiska brister som exempelvis han-
tering av egenavgifter vilket skett på ett ineffektivt sätt med hög frekvens av brister. Arbete med att 
förbättra systemstödet för detta vilket i sin tur leder till säkrare och resurseffektivare hantering har 
genomförts. Ett annat viktigt område är en förbättrad process för budgetarbetet så ett mer proaktivt 
arbetssätt på detta område kan tillämpas. 

Socialförvaltningen genomför årligen en genomlysning av verksamheten enligt arbetsmodellen 
"Kostnad Per Brukare" (KPB). Vid denna genomlysning gör en extern part en analys av verksamhet-
erna enligt en metodik som används vid genomlysning i ett stort antal av landets kommuner. Vid 
denna får förvaltningen referensramar för kostnadseffektivitet med mera. Det senaste resultatet vi-
sar bland annat att vi inom LSS har höga kostnader relativt övriga kommuner. Den bakomliggande 
orsaken är tidigare gjorda externa placeringar till höga kostnader på serviceboenden. Ett arbete på-
går för att komma tillrätta med detta pågår. Boendestöd, hemtjänst och särskilt boende äldre har 
låga kostnader per brukare i relation till övriga kommuner. Inom ekonomiskt bistånd ökade utbetal-
ningarna där pandemin bedöms vara en bakomliggande orsak. 

De indikatorer som används från kommunernas och landstingens datalager (KOLADA) ger en bra 
referenspunkt för verksamhetens kostnadseffektivitet. Verksamhetsområdet IFO har fortfarande ett 
något högre kostnadsläge än jämförbara kommuner, men Vallentuna har en mycket positiv utveckl-
ing över tid. Om denna trend består kommer kommunen att ligga på samma värde som jämförbara 
kommuner vid kommande mätning. Verksamhetsområdet LSS har ett högre kostnadsläge, men 
även här pekar trenden mot att Vallentuna förbättrar kostnadseffektiviteten. För verksamhetsområ-
det äldreomsorg har Vallentuna ett betydligt lägre kostnadsläge än jämförbara kommuner och tren-
den tycks vara att detta förhållande består, även om spannet till jämförbara kommuner minskat nå-
got. 

Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden nått måluppfyllelse för detta 
mål vid årets slut. 

 

Nämndens mål: Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa 

skapar största möjliga kundnytta på både kort och lång sikt. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Socialnämndens verksamhet ska: 
•ha en ekonomi i balans 
•ständigt arbeta med utvärdering av om resurser används på rätt sätt för att skapa största möjliga 
kundnytta 
•ha insatser med kundfokus väl anpassade till kundens behov 
•ompröva placeringar i syfte att kunna erbjuda samma kvalitet till lägre kostnad. 
•utveckla fler metoder för att mäta uppnådd effekt (kostnad/kundnytta) av insatser 
•leverera planeringsunderlag i syfte att kunna fatta mer långsiktiga politiska beslut 

Säkerställa effektiva rutiner för att egenavgifter tas ut inom samtliga enheter. 

Hantering av egenavgifter är administrativt betungande och det finns brister i hantering av dessa. 
Av denna anledning har ett arbete med att förbättra denna hantering påbörjats. 

Den förväntade effekten under året var att nya rutiner tillsammans med nytt systemstöd skulle vara 
implementerade innan årsslutet. 

Under året har en egenavgiftsmodul och debiteringsmodul till verksamhetssystemet Treserva köpts 
in och implementerats. Arbetet med nya riktlinjer har slutförts och utbildning av personal har pla-
nerats. Utöver detta har ett projekt med kartläggning och justeringar av egenavgifter genomförts. 
Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten har uppnått förvän-
tad effekt vid årets slut. 
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Utökning servicebostäder i egen regi, med syfte att minska antal externa placeringar. 

Vallentuna socialförvaltning har höga kostnader för placeringar i på servicebostäder hos externa ut-
förare. Bedömningen är att likvärdigt boende kan erbjudas i egen regi till lägre kostnad. För att 
skapa förutsättningar för detta ska ytterligare platser tillskapas i egen regi. 

Den förväntade effekten under året var att ytterligare två platser skulle etableras och att dessa an-
vänds för att kunna erbjudas som alternativ till personer hos externa utförare. 

Under året har inga ytterligare nya platser i egen regi på servicebostäder tillskapats. Men däremot 
har olika aktiviteter har genomförts för att göra justeringar som förbättrar kostnadseffektiviteten 
samtidigt som tillvara tagande av kundernas individuella behov vägts in. Bland de aktiviteter som 
kan nämnas kopplat till detta arbete är att justeringar gjorts för totalt elva kunder där det bland an-
nat skett övergång till annan insatstyp, flytt från externa utförare till egen regi, och överflyttningar 
av placeringar till ramavtal med annan prisnivå. Arbetet har lett till en förbättrad kostnadseffektivi-
tet, men behöver fortlöpa även kommande år då att förändra verkställighet av beslut kan ha en lång 
juridisk process. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten inte 
har uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

 

E-ansökan, ekonomiskt bistånd 

Under föregående år skapades möjligheten att med så kallad e-ansökan söka ekonomiskt bistånd 
digitalt. För att få den effektiviseringsvinst som eftersträvas behöver ett arbete göras för att en 
större del av ansökningarna sker denna väg. Dessutom bör arbetet inriktas på att undersöka förut-
sättningar för ytterligare robotisering av flödet. 

Den förväntade effekten under året var att antalet unika personer som varje månad nyttjar tjänsten 
skulle öka med minst 320 procent jämfört med januari 2020. 

Under året har ansökningar via e-tjänsten ökat från att i januari nyttjats av 32 unika personer till ett 
snittvärde under höstmånaderna om 157 unika personer/ månad vilket motsvarar en ökning med 
390 procent. Detta har medfört en tydlig minskning av administration mm inom verksamheten. 
Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten har uppnått förvän-
tad effekt vid årets slut. 

 

Förtydliga förvaltningens budgetprocess 

Förvaltningens budget och prognosplanering behöver förnyas för att få en mer effektiv budgetpro-
cess till Budget 2021. Detta för att minska antalet akutmöten under budgetperioden och tidigare 
kunna identifiera nytillkommande kostnader med mera. 

Förväntad effekt under året är att grunden för ett mer proaktivt arbetssätt med budgetprocess eta-
bleras. 

Under året har ett arbetssätt och en planering för arbetet beslutats i ledningsgruppen. Vidare har en 
första förvaltningsgemensam dag genomförts där kommande års förutsättningar diskuterats med 
samtliga chefer. Under hösten har ett intensivt arbete genomförts med att hitta effektiviseringar för 
att minska kostnader inför 2021. Detta har skett med stor delaktighet från samtliga chefer och nyck-
elpersoner. Effekten har under året blivit en ytterligare förbättring av det gemensamma ansvaret för 
att använda resurser så dessa skapar största möjliga kundnytta. Den sammantagna bedöm-
ningen är att förbättringsaktiviteten har uppnått förväntad effekt vid årets slut. 
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Indikatorer 

Indikator/ Nyckeltal 2020 2019 2018 2017 

Nettokostnadsavvikelse IFO, (%)  3,8 5,5 12,9 

 Nettokostnad IFO, kr/inv   5778 6035 5746 

 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)   -2,4 2,5 0,9 

Nettokostnad LSS, kr/inv  11664 11544 11493 

 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)   -22,4 -19,3 -19,7 

 Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv   13949 13507 12987 

Värden för innevarande år kommer att bli tillgängliga vecka 36 kommande år, därav redovisning av annan tidsperiod än 
för övriga indikatorer. 

 

Nettokostnadsavvikelse är avvikelse i procent mellan nettokostnad/invånare i Vallentuna och refe-
renskostnaden i riket. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för verksamhetstypen i riket. 
Positiva värden indikerar högre kostnadsläge och negativa värden ett lägre kostnadsläge. Liknande 
kommuner är en jämförelsegrupp med 7 kommuner som strukturellt liknar Vallentuna kommun 
inom varje verksamhetstyp. Liknande kommuner är därför framför allt relevanta för kostnadsjämfö-
relser. Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett nytt sätt på grund av föränd-
ringar i kostnadsutjämningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år i viss mån. 

 

Individ och familjeomsorg (IFO) 

 

De kommuner som har liknande förutsättningar inom detta område låg 2019 1,37 procent över 
snittvärdet för riket. Vallentuna ligger här 2,46 procent över rikets snittvärde. Spannet mellan vär-
det för liknande och Vallentuna har minskat från 6,8 procent 2017 till 1,1 procent 2019. Trenden är 
alltså att Vallentuna går mot effektivare nyttjande av resurserna på detta område. 
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Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 

De kommuner som har liknande förutsättningar inom detta område låg 2019 4,9 procent under 
snittvärdet för riket. Vallentuna ligger här 2,44 procent över rikets snittvärde. Spannet mellan vär-
det för liknande och Vallentuna har minskat från 10,2 procent 2018 till 7 procent 2019. Det innebär 
att det skett förbättringar i kostnadseffektiviteten, men fortfarande ligger kostnaden högt på detta 
område. 

 

Äldreomsorg 

 

De kommuner som har liknande förutsättningar inom detta område låg 2019 4,6 procent under 
snittvärdet för riket. Vallentuna ligger här 16,8 procent under rikets snittvärde. Spannet mellan vär-
det för liknande kommuner och Vallentuna har minskat något under perioden, men är 2019 hela 
11,2 procent. Det innebär att äldreomsorgen i Vallentuna har en mycket låg nettokostnad. 
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Styrkort 

Analys - Kund/Invånare 

  
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

 

Vad tycker de äldre - kundens helhetsintryck, hemtjänst 
(NKI hemtjänst, procent) 

92 92 95  

Vad tycker de äldre - kundens helhetsintryck, särskilt 
boende äldre (NKI särskilt boende äldre, procent) 

79 83 77  

Kundens medelvärde besvarade frågor, område funkt-
ionsnedsättning LSS samtliga enkättyper. (NKI saknas, 
därför används medelvärde för samtliga besvarade frå-
gor) 

71,1 n/a 80,2  

Kundens medelvärde besvarade frågor, område funkt-
ionsnedsättning SoL, samtliga enkättyper. (NKI saknas, 
därför används medelvärde för samtliga besvarade frå-
gor) 

74,8 n/a 85,8  

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt 
- helhetssyn, andel (%) 

n/a n/a 83,9  

Värdet är index (procent) för svarsvärde på frågor, samtliga värden är redovisade enligt de principer för dessa som finns i 
kommunernas och Landstingens datalager (KOLADA). 

 

Vad tycker de äldre, hemtjänst 

Kundundersökningen "Vad tycker de äldre" har genomförts även detta år. Undersökningen genom-
förs i hela riket samtidigt för hemtjänst i såväl kommunal som extern regi. 

 

Diagrammet ovan visar utveckling av NKI (Nöjd Kund Index) för undersökningarna de senaste tre 
åren. i diagrammet visas några kommuner som används som referenskommuner och rikssnittet re-
spektive år. 
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Under 2020 blev NKI för hemtjänst i Vallentuna oförändrat jämfört med föregående år, men verk-
samheten ligger betydligt över rikssnittet och har sammantaget över visad period bäst värde av jäm-
förelsekommunerna tillsammans med Ekerö. Även för underliggande frågeställningar i undersök-
ningen ligger Vallentuna över rikssnittet på samtliga områden. Förbättringsaktiviteter baserat på 
analysen av årets resultat planeras inom berörda verksamheter under 2021. 

 

Vad tycker de äldre, särskilt boende äldre 

Kundundersökningen "Vad tycker de äldre" har genomförts även detta år. Undersökningen genom-
förs i hela riket samtidigt för särskilt boende äldre i såväl kommunal som extern regi. 

 

För särskilt boende äldre sjönk NKI med 4 procentenheter jämfört med föregående år vilket innebär 
att kommunens värde ligger något under rikssnittet. Sammantaget under treårsperioden har dock 
Vallentuna det högsta värdet av kommunerna. Det har vid analys framkommit att den negativa ut-
vecklingen i 2020 års mätning delvis kan härledas till att en betydligt mindre andel av kunderna 
kunde besvara enkäten tillsammans med närstående. Att närstående besvarar enkäten utan med-
verkan från den enskilde har genom jämförelser på riksnivå visat sig ha stor inverkan på svarsprofi-
len. Vallentuna hade detta år en betydligt större andel än både rikssnitt och jämförelsekommuner 
där enkäten endast hade besvarats av närstående. Detta kan vara en bakomliggande orsak till för-
ändringen. Förbättringsaktiviteter baserat på analysen av årets resultat planeras inom berörda verk-
samheter under 2021. 
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Kundundersökningar funktionsnedsättning LSS 

Kundundersökningen personer som får insatser med stöd av lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) har genomförts även detta år. Undersökningen genomförs i hela riket sam-
tidigt, och är utformad så att personer med olika typer av funktionsvariationer ska få stöd för att 
kunna delta. 

 

I diagrammet ovan framgår utfall för kundundersökningen inom de olika enkäter som genomförs 
bland kunder som har insatser med stöd av LSS. Det indexvärde som redovisas är medelvärde för 
svar på samtliga frågeställningar i respektive enkät, vilket ger en aggregerad indikation på totalt ut-
fall. Som referenspunkt används liknande kommuner i riket vad gäller förutsättningar på verksam-
hetsområdet LSS. Undersökningen genomfördes inte 2019 i Vallentuna, därav jämförelse med 2018. 
Utfallet visar att det inom daglig verksamhet har skett en positiv utveckling över tid där värdet lig-
ger under jämförelsekommuner. Gruppbostad LSS har en negativ utveckling över tid och i relation 
till jämförelsekommuner. Servicebostad LSS har en utveckling där man har bibehållet värde vilket 
innebär att man ligger lägre än jämförelsekommunerna. Det är dock viktigt att ha i åtanke att resul-
taten vilar på relativt små underlag av kunder, vilket gör att resultaten måste hanteras med beaktan 
av detta. Resultatet som blev tillgänglig först vid årsslutet kommer att analyseras ytterligare och 
analysen kommer att utmynna i förbättringsåtgärder. 
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Kundundersökningar funktionsnedsättning SoL 

Kundundersökningen personer som får insatser med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) har genomförts 
även detta år. Undersökningen genomförs i hela riket samtidigt, och är utformad så att personer 
med olika typer av funktionsvariationer ska få stöd för att kunna delta. 

 

I diagrammet ovan framgår utfall för kundundersökningen för de olika enkäter som genomförs 
bland kunder som har insatser med stöd av SoL. Det indexvärde som redovisas är medelvärde för 
svar på samtliga frågeställningar i respektive enkät, vilket ger en aggregerad indikation på totalt ut-
fall. Som referenspunkt används liknande kommuner i riket vad gäller förutsättningar på verksam-
hetsområdet. Undersökningen genomfördes inte 2019 i Vallentuna, därav jämförelse med 2018. 
Inom boendestöd har Vallentuna bättre utfall än i liknande kommuner, men värdet har fallit över 
tid. Sysselsättning SoL har även dessa lägre värde än föregående år och liknande kommuner. Resul-
tatet som blev tillgänglig först vid årsslutet kommer att analyseras ytterligare och analysen kommer 
att utmynna i förbättringsåtgärder. 

 

Kundundersökning individ- och familjeomsorg 

Undersökningen genomfördes under 2020, men antalet inkomna svar var för lågt för att resultat ska 
kunna presenteras. 
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Analys - Verksamhet 

   
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

HVB, fam.hem, kons.stödda fam.hem - årsplaceringar  53,6 49,1 50,7 

HVB, fam.hem, kons.stödda fam.hem - antal personer  86,0 87,0 91,0 

HVB, fam.hem, kons.stödda fam.hem - andel av befolk-
ningen (Åldrar 0-20 år) 

 0,86 % 0,89 % 0,93 % 

     

HVB vuxna SoL LVM - årsplaceringar  17,0 6,4 7,1 

HVB vuxna SoL LVM - antal personer  37 17 17 

HVB vuxna SoL LVM - andel av befolkningen (Åldrar 21-
64 år) 

 0,19 % 0,09 % 0,09 % 

Ekonomiskt bistånd - antal hushåll genomsnitt per må-
nad 

 184 182 179 

Ekonomiskt bistånd - andel av befolkningen (Åldrar 21-
64 år) 

 0,97 % 0,99 % 0,97 % 

     

Hemtjänst - timmar  160 274 158 146 165 295 

Hemtjänst - antal personer genomsnitt per månad  430 432 427 

Hemtjänst - andel av befolkningen (Åldrar 65 och 
uppåt) 

 7,93 % 8,25 % 8,16 % 

Hemvård särskild boendeform - årsplaceringar  204 194 191 

Hemvård särskild boendeform - antal personer genom-
snitt per månad 

 201 194 190 

Hemvård särskild boendeform - andel av befolkningen 
(Åldrar 65 och uppåt) 

 3,77 % 3,71 % 3,64 % 

     

LSS bostad - årsplaceringar  117,7 117,6 111,7 

LSS bostad - antal personer  120,4 126,5 116,0 

LSS bostad - andel av befolkningen (Åldrar 21-64 år)  0,63 % 0,69 % 0,63 % 

     

Analys - Miljö 

   
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Genomsnittlig körsträcka totalt/dag samtliga förvalt-
ningens fordon 

 1 975 km 1 908 km 1 768 km 

Genomsnittlig beräknat Co2-utsläpp/dag totalt samt-
liga förvaltningens fordon 

 201,4 kg 183,8 kg 172,8 kg 
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Kommentar 

 

Diagrammet ovan visar den totala körsträckan för socialförvaltningens fordon respektive månad de 
senaste tre åren. Körsträckan har ökat med 3,8 procent under 2020 jämfört med föregående år. För 
hemtjänst är förändringen en ökning på 20,3 procent, medan övriga verksamheter har minskat med 
41 procent. En bakomliggande orsak till detta är effekter av den pågående pandemin som ökar kör-
sträckorna inom hemtjänsten, då ökad sjukfrånvaro och/eller förändrade omvårdnadsbehov hos 
kunder, behov av dubbelbemanning samt hantering/hämtning av skyddsutrustning försämrar rutt-
optimeringen och därmed ger ökade körsträckor. Inom övriga verksamhetsområden är förhållandet 
det omvända, här har användning av fordon minskat då fysiska besök minimerats för att motverka 
smittspridning. Sammantaget är dock volymen för hemtjänsten så mycket större att förändringen 
där ger ett stort genomslag. 

 

Diagrammet ovan visar utveckling för beräknat utsläpp koldioxid per månad för de fordon som 
nyttjats. Jämfört med föregående år har det totala beräknade utsläppet ökat med 9,8 procent. Den 
ökade körsträckan är en faktor till förändringen. Ytterligare faktorer som bidragit till detta är att 
hemtjänsten nyttjar fler så kallade SUV:ar för långa körsträckor på landsbygden. Ett skäl till detta är 
ambitionen att kunna säkerställa verksamheten i händelse av extremväder och liknande händelser 
samt att kunna ge personal en tryggare/säkrare arbetsmiljö. Under december har några nya fordon 
som kan köras på gas ersatt elhybridfordon i vissa verksamheter. Dessa fordon är av den typ som 
ger stora utsläpp vid bensindrift (141 gr/Co2 vid blandad körning). Eftersom verksamheten har 
stora svårigheter att nyttja gasdriften på grund av tillgång till tankställen körs dessa fordon huvud-
sakligen med bensin, vilket lett till ökade utsläpp. 
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Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

Rapporten ska beskriva ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet och åtgärder för en eko-
nomi i balans. För 2020 innebär coronapandemin stor ekonomisk påverkan och därmed visar rap-
porten ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet inklusive coronarelaterade kostnader och 
intäkter. Dessutom beskrivs i separat del kostnader eller intäkter till följd av coronapandemin. 

Socialnämndens budgetram för 2020 uppgår till 563,1 mnkr, vilket är en ökning med 1,5 procent 
jämfört med utfallet från föregående år. Socialnämnden redovisar för helåret 2020 ett utfall på 
564,1 mnkr, vilket är ett underskott på -1,0 mnkr (-0,2 procent) jämfört med budget. Utfallet inklu-
derar covid-19 relaterade kostnader på 26,3 mnkr och intäkter på 24,8 mnkr, vilket ger en nettopå-
verkan av covid-19 med -1,5 mnkr. 

Resultatet exklusive corona, d v s ordinarie verksamhet, är 562,6 mnkr, vilket motsvarar ett över-
skott på 0,5 mnkr (0,1 procent). 

  Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse 

Resultat inkl corona -563,1 -564,1 -1,0 

Corona merkostnad netto  -1,5 -1,5 

Resultat ordinarie verksamhet -563,1 -562,6 0,5 

  

Rapporten är indelad enligt följande verksamhetsblock: 

 Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och familj. 

 Individ och familjeomsorg (IFO) Vuxen. 

 Äldreomsorgen. 

 Funktionsnedsättning – LSS. 

  

Väsentliga områden/händelser 

IFO Barn och familj: Det har varit ett tätt samarbete mellan myndighet och interna öppenvården 
under året och detta tillsammans med arbetet att följa upp placeringar, effektivisera vårdkedjan och 
omförhandla avtal har resulterat i ett ekonomiskt överskott och ett minskat behov av placeringar på 
HVB/SIS. 

IFO Vuxen: Detta område visar störst underskott mot budget, - 15,8 mnkr. Inom ekonomiskt bi-
stånd har det varit en positiv kostnadsutveckling under hösten i linje med framtagen handlingsplan. 
Ökningen av HVB vuxna och särskild boendeform psyk avser både missbruk och socialpsykiatri och 
beror i grunden på ett ökat behov, vilket kan ha ett samband med coronapandemin. Ett stödboende 
i egen regi med uppstart i början av 2021 är beslutad, vilket kommer att sänka kostnaderna jämfört 
med externa placeringar. 

Äldreomsorgen: Äldreomsorgen är det verksamhetsområde som har påverkats mest av pandemin 
även ekonomiskt. Covid-19 relaterade merkostnader utgör 20,8 mnkr under 2020. 

Funktionsnedsättning: Området som helhet visar ett överskott jämfört med budget. 
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(Mnkr) 
Sparande 
i eget ka-

pital 

Budget 
2020 

Avvikelse 
2020 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

Socialnämnden totalt -0,4 -563,1 -1,0 -0,4 -31,2 

Politisk verksamhet  -1,7 0,0   

Förvaltningsövergripande  -31,8 -3,3   

IFO - Barn och familj  -55,1 3,7   

IFO - Vuxen  -60,4 -15,8   

Äldreomsorgen  -212,1 6,4   

Funktionsnedsättning enligt LSS  -202,0 8,1   
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Ekonomiska effekter till följd av coronapandemin 

Kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall 

Kostnader   

Äldreomsorg hemtjänst Utfall personal -3,7 skyddsutrustning -4,1 -7,8 

Äldreomsorg särskilt boende Utfall personal -3,3, skyddsutrustning -5,4 -8,7 

Äldreomsorg korttids- boende Utfall personal -1,9, skyddsutrustning -0,6 -2,5 

Äldreomsorg hälso- och sjukvård Utfall personal -1,8 -1,8 

LSS funktionshinder särskilt boende och LSS 
övrigt 

Utfall personal -0,8, skyddsutrustning -2,7 -3,5 

Myndighetsavdelning äldreomsorg Utfall personal -0,6 -0,6 

Övriga Utfall personal -0,7, skyddsutrustning -0,7 -1,4 

Summa kostnader  -26,3 

Intäkter   

Statsbidrag fördelade på verksamheter som 
har merkostnader 

Statsbidrag från Socialstyrelsen 23,3 mnkr och 
Försäkringskassan 1,5 mnkr som kompensat-
ion för corona-relaterade kostnader. 

24,8 

Totalt utfall -1,5 

 

Regeringen har avsatt totalt 20 miljarder kronor för merkostnader som regioner och kommuner har 
haft till följd av sjukdomen covid-19 under perioden 1 februari-30 november 2020. Tio miljarder 
fördelades i första ansökningsomgången (1 februari - 31 juli) och tio miljarder kommer att fördelas 
efter andra ansökningsomgången (1 augusti - 30 november). Statsbidraget omfattar hälso- och sjuk-
vårdsverksamheten och socialtjänstverksamhetens omsorg när det gäller omsorg om äldre personer 
och personer med funktionsnedsättning. Ersättning beslutas av Socialstyrelsen och gäller inte alla 
typer av kostnader. 

Socialförvaltningen i Vallentuna kommun blev tilldelade 9,4 mnkr efter första ansökningsom-
gången. För andra ansökningsomgången ansökte socialförvaltningen om bidrag på 14,8 mnkr. To-
talt har 23,3 mnkr tagits upp som intäkt, vilket är ett lägre belopp än ansökt bidrag, då försiktighets-
principen har tillämpats. Försäkringskassan har under året ersatt sjuklönekostnader på 1,5 mnkr. 
Den totala redovisade intäkten är således 24,8 mnkr, i detta värde ingår inga intäkter för december 
då det inte är känt om något ytterligare statsbidrag kommer för den perioden. 

De totala merkostnaderna för helåret kopplat till covid-19 är 26,3 mnkr, för fördelning per verksam-
het se tabell ovan. Nettopåverkan av covid-19 är -1,5 mnkr. 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2020 

Bokslut 
2020 

% 
Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 

TOTALT        

K -644,4 -678,5 105 % -34,1 -638,0 -646,0 101 % 

I 81,3 114,4 141 % 33,1 83,8 91,4 109 % 

N -563,1 -564,1 100 % -1,0 -554,2 -554,6 100 % 

Politisk verksamhet    

K -1,7 -1,7 100 % 0,0 -1,5 -1,8 120 % 

I 0,0 0,0   0,0 0,0  

N -1,7 -1,7 100 % 0,0 -1,5 -1,8 120 % 

Socialchef  

N -7,1 -8,8 124 % -1,7 -6,3 -4,2 67 % 

Stab    

N -16,0 -16,8 105 % -0,8 -14,8 -12,7 86 % 

Utförarsidan övergripande administration    

N -1,1 -1,8 164 % -0,7 -1,1 -1,6 145 % 

Myndighetsavdelningens administration:    

N -7,6 -7,7 101 % -0,1 -9,5 -9,8 103 % 

Kostnader för samtliga insatser:    

Individ och familjeomsorg - barn och familj   

K -66,8 -60,5 91 % 6,3 -66,3 -69,6 105 % 

I 11,7 9,1 78 % -2,6 16,2 17,1 106 % 

N -55,1 -51,4 93 % 3,7 -50,1 -52,5 105 % 

Individ och familjeomsorg - vuxen  

K -68 -91,0 134 % -23,0 -71,7 -71,9 100 % 

I 7,6 14,8 193 % 7,2 7,7 10,4 135 % 

N -60,4 -76,2 126 % -15,8 -64,0 -61,5 96 % 

Äldreomsorg  

K -253,4 -262,9 104 % -9,5 -254,2 -251,6 99 % 

I 41,3 57,2 138 % 15,9 40,0 41,9 105 % 

N -212,1 -205,7 97 % 6,4 -214,2 -209,7 98 % 

Funktionsnedsättning - LSS  

K -218,8 -214,9 98 % 3,9 -208,5 -217,6 104 % 

I 16,8 20,9 125 % 4,1 15,8 16,8 106 % 

N -202,0 -194,0 96 % 8,0 -192,7 -200,8 104 % 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 
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Kommentar 

Socialnämndens budgetram för 2020 uppgår till 563,1 mnkr, vilket är en ökning med 1,5 procent 
jämfört med utfallet från föregående år. Socialnämnden redovisar för helåret 2020 ett utfall på 
564,1 mnkr, vilket är ett underskott på 1,0 mnkr jämfört med budget. Utfallet inkluderar covid-19 
relaterade kostnader på 26,3 mnkr och intäkter på 24,8 mnkr, vilket ger en nettopåverkan av corona 
med -1,5 mnkr. 

Resultatet exklusive corona, d v s ordinarie verksamhet, är 562,6 mnkr, vilket motsvarar ett över-
skott på 0,5 mnkr. 

  

Coronapandemins ekonomiska påverkan 

Coronapandemin har haft en stor ekonomisk påverkan. Totalt sett har förvaltningen haft stora co-
vid-19 relaterade merkostnader för personal och skyddsutrustning. 

I driftsredovisningen visas utfallet för 2020 inklusive covid-19 påverkan, vilket gör att kostnaderna 
respektive intäkterna för 2020 är betydligt högre än övriga år. Nettot är mer jämförbart, på övergri-
pande nivå påverkar covid-19 -1,5 mnkr. För verksamhetsblocken Barn och familj, Vuxen samt 
Funktionsnedsättning enligt LSS är nettoutfallet relativt sett jämförbara med övriga år. För förvalt-
ningsövergripande funktioner och för Äldreområdet är det inte riktigt rättvisande att jämföra netto-
utfallet med övriga år och med budget. Detta kommenteras ytterligare under respektive verksam-
hetsblock. Se även separat tabell där covid-19 påverkan redovisas summerat. 

  

Individ och familjeomsorg (IFO) barn och familj (BOF) 

Målsättningen är att barn och unga i första hand ska kunna få hjälp på hemmaplan. Därav finns det 
ett tätt samarbete mellan myndighet och öppenvården i egen regi. Detta arbete tillsammans med att 
följa upp placeringar, effektivisera vårdkedjan samt omförhandla avtal har resulterat i ett ekono-
miskt överskott med ett minskat behov av placeringar på HVB/SIS. De organisationsjusteringar 
som skett inom myndighet BOF 2019 har bidragit till en stabilitet i bemanningen under 2020, vilket 
i sin tur medfört kontinuitet i handläggningen med ökat fokus och kvalitet i uppföljningen av place-
rade barn. En majoritet av de biståndsbedömda stödinsatserna till barn och unga är i form av öppna 
insatser i förvaltningens egen regi. 

Antalet ensamkommande flyktingbarn har fortsatt att minska och få nya asylsökande inkommer. 

IFO - BOF (mnkr) 
Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Total -55,1 -51,4 93% 3,7 -52,5 -50,3 

HVB, SIS & familjehem barn & 
ungdom 

-27,3 -24,6 90% 2,7 -25,0 -29,5 

Ensamkommande flykting-
barn 

0,0 -1,0 0% -1,0 -0,8 2,8 

Myndighet IFO - BOF -16,2 -15,8 97% 0,4 -15,5 -13,4 

Övriga -11,5 -9,9 86% 1,6 -11,3 -10,2 

  

HVB, SIS, egna och konsulentstödda familjehemsplaceringar barn & ungdom 

HVB och SIS placeringar för barn och unga samt konsulentstödda och egna familjehemsplaceringar 
gav ett överskott på 2,7 mnkr. Flera ungdomar som haft omfattande vårdinsatser på institutioner 
har utvecklats väl och flyttat hem eller vidare i en vårdkedja med familjehem eller stödboende som 
insats. Omförhandling av flertal avtal med konsulentstödda familjehem har lett till minskade kost-
nader och övertagande av familjehem med direktavtal. 
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Total HVB, fam.hem, 
kons.stödda fam.hem 

Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr -27,3 -24,6 90% 2,7 -25,0 -29,5 

Årsplaceringar 46,5 53,6 115% 7,1 49,2 50,2 

Dygnskostnad kr -1 607 -1 256 78% 351 -1 393 -1 610 

  

HVB, stödboende och SIS 
barn & ungdom 

Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr -12,5 -9,4 75% 3,1 -13,9 -15,4 

Årsplaceringar *) 8,1 9,9 122% 1,8 9,0 12,5 

Dygnskostnad kr -4 216 -2 594 62% 1 622 -4 231 -3 375 

  

 

Familjehem och konsulent-
stödda familjehem 

Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr -14,9 -15,2 102% -0,3 -15,4 -14,2 

Årsplaceringar 38,4 43,7 114% 5,3 40,2 37,7 

Dygnskostnad kr -1 060 -950 90% 110 -1 050 -1 032 
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Ensamkommande flyktingbarn 

Antal ensamkommande flyktingbarn har fortsatt att minska. Under 2020 tillkom 2 asylsökande en-
samkommande barn och 1 ensamkommande kvotbarn. Många placeringar avslutades på grund av 
att ungdomarna gått ut gymnasiet eller fyllt 21 år under året. Vid årsskiftet var 13 ensamkommande 
flyktingbarn aktuella för insatser från barn och familjeenheten, varav 8 rapporteras i tabellen nedan 
som ensamkommande flyktingbarn och 5 har andra insatser bl a HVB-hem. 

Ensamkommande flykting-
barn 

Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr * 0 -1,0  -1,0 2,6 2,8 

Antal ensamkommande barn 7 8 114% 1 20 57 
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Individ och familjeomsorg (IFO) vuxen 

IFO Vuxen är det område som visar störst avvikelse mot budget och en stor kostnadsökning jämfört 
med 2019. Redovisat underskott mot budget är -15,8 mnkr. 

IFO - Vuxen (mnkr) 
Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Total -60,4 -76,2 126% -15,8 -61,5 -59,9 

HVB vuxna -4,8 -13,7 287% -8,9 -7,1 -6,2 

Alkohol & narkotika rådgiv-
ning 

-5,0 -4,7 95% 0,3 -3,5 -3,3 

Ekonomiskt bistånd -19,5 -23,0 117% -3,4 -18,4 -24,6 

Arbetscoachning -3,1 -2,9 93% 0,2 -3,1 -3,6 

Boendestöd psyk, internt -7,5 -7,2 96% 0,3 -7,4 -6,4 

Särsk boendeform psyk, ex-
ternt 

-5,0 -9,5 189% -4,5 -6,0 -3,7 

Myndighet IFO - vuxen -7,8 -9,5 122% -1,7 -8,3 -8,6 

Övriga -7,7 -5,8 75% 1,9 -7,6 -3,5 

  

HVB vuxna och Särskild boendeform psyk, extern 

Ökningen av HVB vuxna och särskild boendeform psyk avser både missbruk och socialpsykiatri och 
beror i grunden på ett ökat behov. Antalet individer med ett omfattande blandmissbruk som ansö-
ker om stöd har ökat, vilket kan vara en följd av covid-19. En översyn har gjorts för att se över andra 
insatser som kan möta behovet och den främsta åtgärden som även beräknas ge en positiv ekono-
misk effekt är öppnandet av ett stödboende i egen regi tidigt 2021. 

En organisatorisk sammanslagning inom myndighet av IFO Vuxen och Funktionsnedsättning LSS 
har resulterat i ett mer rättssäkert utredningsförfarande och handläggning av ansökningar om soci-
alpsykiatriskt särskilt boende. Det förbättrade samarbetet har lett till att ledtider eliminerats och att 
handläggarna får en mer samlad bild av respektive kunds behov, vilket har resulterat positivt på 
kostnadsnivån. 

HVB vuxna 
Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr -4,8 -13,7 287% -8,9 -7,1 -6,2 

Årsplaceringar 7,1 17,0 239% 9,9 6,4 7,4 

Dygnskostnad kr -1 840 -2 200 120% -360 -3 029 -2 295 
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Särsk boendeform psyk, ex-
ternt 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr -5,0 -9,5 189% -4,5 -6,0 -3,7 

Årsplaceringar 5,6 11,1 198% 5,5 7,3 4,1 

Dygnskostnad kr -2 446 -2 328 95% 118 -2 239 -2 472 

 

  

Ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd visar ett underskott på 3,4 mnkr. Kostnadsnivån var betydligt högre än budge-
terat tidigare under året, främst under sommarmånaderna. Därefter har det varit en positiv utveckl-
ing i enlighet med framtagen handlingsplan. En ny gruppchef med spetskompetens har rekryterats, 
mottagningsfunktionen har stabiliserats och förbättrade rutiner har implementerats. Det har varit 
ett fluktuerande antal hushåll under året, vilket i kombination med lägre utbetalt bistånd ger en po-
sitiv effekt som ses under sista kvartalet 2020. Rätt kompetens på rätt ställe, utökning av antal 
handläggare och följsamhet till socialstyrelsens riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd 
har haft en god effekt. Även minskat antal etableringsärenden till följd av covid-19 har påverkat ut-
fallet positivt. 
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Våld i nära relation har haft ökade kostnader 2020 gällande externa skyddsplaceringar. Främst 
mödrar med flera barn har haft skyddad placering vilket har ökat den totala kostnaden. Även män 
har fått skyddad placering under 2020. 

 

Ekonomiskt bistånd 
Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr -19,5 -23,0 117% -3,4 -18,4 -24,6 

Utbetalt försörjningsstöd -18,5 -20,1 108% -1,6 -16,3 -18,5 

Tillfälliga boenden -0,7 -1,4 200% -0,7 -2,1 -6,1 

Boende våld i nära relation 
(VINR) 

-0,3 -1,5 500% -1,2 Ej särredovisat 

  

 

Diagrammet ovan visar utveckling antal unika hushåll över tid, som fått bistånd under respektive 
månad.  
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Diagrammet ovan visar utveckling av utbetalt belopp under respektive månad. 

 

Diagrammet visar utveckling för de vanligaste beslutsorsakernas andel av utbetalt belopp under 
respektive år. 
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Arbetscoachning 

Vallentuna arbetscoachning (VAC) arbetar aktivt för att minska försörjningsstödet i Vallentuna 
kommun. VAC har levererat nedanstående resultat, vilket har möjliggjort att individer både kommit 
ut i egen försörjning, studier, praktik och fått ett ökat egenvärde och minskad psykisk ohälsa. 

Arbetscoachning Perioden 

Antal nya kunder 47 

Kommit ut i anställning 11 

Till studier 7 

Referensplats (praktik) 71 

Extratjänst 30 

Övriga avslut och sjukskrivning 18 

  

 

Äldreomsorg 

Äldreomsorgen är det verksamhetsområde som har påverkats mest av pandemin även ekonomiskt. 
Merkostnader relaterade till covid-19 utgör 20,8 mnkr under 2020. 

För Äldreomsorgen är inte nettoutfallet för 2020 jämförbart med ordinarie verksamhet övriga år på 
grund av covid-19. Överskottet på 6,4 mnkr jämfört med budget kan inte redovisas så att det exakt 
går att jämföra respektive verksamhet inklusive och exklusive covid-19. Detta förklaras av att social-
förvaltningens stab hanterar skyddsutrustning centralt och därmed redovisas vissa intäkter och 
kostnader som förvaltningsövergripande. Det har också varit mycket personalrelaterade kostnader i 
och med sjukfrånvaro och kompensationen från Försäkringskassan, som under en del av året beta-
lade ut ersättningar för all sjukfrånvaro, ger i vissa fall ett positivt nettoresultat. 

Det område som har ett underskott jämfört med budget är Särskilda boenden i extern regi. Under 
Övriga verksamheter har turbundna resor fått ökad kostnadsnivå efter ett nytt avtal med ny leveran-
tör från 1 juli, men detta har inte inneburit något underskott jämfört med budget i och med att dag-
verksamheten varit stängd under större delen av 2020 och resandet därmed gått ned. 

Äldreomsorg (mnkr) 
Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Avvikelse 
mot bud-
get 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Total -212,1 -205,7 97% 6,4 -209,7 -201,7 

Hemtjänst, extern -16,5 -14,2 86% 2,3 -15,0 -14,7 

Hemtjänst, intern -44,0 -42,4 96% 1,6 -44,7 -44,1 

Särskilt boende, extern -50,2 -54,9 110% -4,8 -49,7 -45,7 

Särskilt boende, intern -65,3 -62,9 96% 2,3 -64,4 -61,3 

HSL - Äldreomsorg -10,8 -10,8 100% 0,0 -10,4 -9,3 

Myndighet äldreomsorgen -8,0 -7,4 93% 0,6 -8,0 -6,4 

Övriga -17,2 -12,9 75% 4,3 -17,5 -20,3 
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Hemtjänst 

Hemtjänsten visar ett överskott mot budget. Åtgärder som bidragit positivt har varit uppföljningar 
av personer som haft beslut på hemtjänstinsatser över 120 timmar, nyprövningar i samband med 
byte av hemtjänstutförare samt anhöriganställningar som ett fokusområde. Merkostnader relaterat 
till covid-19 uppgår till 7,8 mnkr. 

Hemtjänst 
Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr -60,6 -56,6 94% 4,0 -59,7 -58,7 

Hemtjänst timmar 161 718 160 274 99% -1 444 158 146 166 161 

Timkostnad kr -375 -353 94% 21 -377 -354 

 

 

Särskilt boende äldre 

Särskilt boende äldre visar totalt sett för boenden i egen regi och externa placeringar ett underskott 
mot budget på 2,4 mnkr. Ökningen av antal kunder är i linje med budget och den demografiska ök-
ningen av äldre. Covid-19 relaterade merkostnader uppgår till 8,7 mnkr. 

Ambitionen var att direktupphandlade externa placeringar skulle komma att placeras i egen regi, 
vilket dock inte varit genomförbart med anledning av individernas hälsotillstånd samt att det under 
2020 inte har funnits platser i egen regi. Vid slutet av året var det 10 externa placeringar utanför 
Vallentuna, varav 4 enligt länsöverenskommelsen. Inga nya externa placering har skett förutom 
länsöverenskommelser. Avtalet om länsöverenskommelsen har beslutats sägas upp och slutdatum 
är juni 2021. 

Särskilt boende äldre 
Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr -115,4 -117,9 102% -2,4 -114,1 -107,0 

Antal kunder genomsnitt 204 204 100% 0 194 189 

Kostnad / kund genomsnitt 
(kr) 

-565 847 -577 263 102% -11 417 -588 144 -566 375 
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Funktionsnedsättning - LSS 

Området som helhet har ett överskott jämfört med budget. Ansökningar om bostad samt assistans 
har ökat under 2020, vilket har resulterat i ett något ökat antal årsplaceringar. 

Myndighet har arbetat för ökad rättssäkerhet i besluten och flera domar från förvaltningsrätt och 
kammarrätt har fastställt kommunens bedömning. Ändrade verkställigheter så som egen regi och 
enligt ramavtal istället för externa placeringar utom ramavtal har genererat en positiv ekonomisk 
utveckling. 

Personlig assistans visar ett överskott i och med ett engångsbelopp tidigare under året från försäk-
ringskassan, men generellt sett är försäkringskassans bedömning hårdare inom personlig assistans, 
vilket medför ökade kostnader. 



Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 56(64) 

Ett samarbete mellan myndighet och utföraravdelningen har genererat en bra överblick av bostäder, 
vilket har ökat nyttjandegraden internt. Ett flertal insatser har avslutats då de ej har följt lagstift-
ningens intention gällande utförande, detta så som insatskombinationerna Bostad och personlig as-
sistans och Bostad LSS i privat bostadsrätt. 

Funktionsnedsättning - LSS 
(mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Total -202,0 -193,9 96% 8,1 -200,8 -194,9 

Bostad särskild service Vuxen 
extern LSS 

-65,9 -69,2 105% -3,3 -64,9 -56,9 

Bostad särskild service Vuxen 
intern LSS 

-44,9 -40,6 90% 4,3 -43,9 -42,3 

Daglig verksamhet extern LSS -11,1 -11,4 102% -0,2 -11,7 -10,1 

Daglig verksamhet intern LSS -17,2 -17,3 100% -0,1 -18,0 -18,7 

Korttidsvistelse extern LSS -5,4 -3,4 63% 2,0 -4,8 -3,6 

Korttidsvistelse intern LSS -7,5 -5,9 78% 1,6 -7,4 -10,5 

Personlig assistent LSS -19,1 -15,0 78% 4,2 -18,2 -18,7 

Turbundna resor -5,2 -6,1 116% -0,9 -6,3 -5,2 

Myndighet LSS -4,5 -3,7 84% 0,7 -3,2 -7,1 

Övriga LSS -21,1 -21,3 101% -0,2 -22,4 -21,9 

  

Bostad särskild service LSS 
Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr -110,8 -109,8 99% 0,9 -108,8 -99,2 

Årsplaceringar 127,0 117,7 93% -9,3 117,6 111,7 

Kostnad / kund genomsnitt 
(kr) 

-872 329 -933 220 107% -60 892 -925 170 -887 809 
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Daglig verksamhet LSS 

Daglig verksamhet har ett utfall nära budget. 

Daglig verksamhet LSS 
Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr -28,4 -28,7 101% -0,3 -29,8 -28,7 

Årsplaceringar 104,0 106,5 102% 2,5 108,0 102,3 

Kostnad / kund genomsnitt 
(kr) 

-272 938 -269 482 99% 3 456 -275 926 -280 993 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt Budget 2020 Bokslut 2020 % 
Avvikelse mot 

budget 

Totalt (mnkr) 3,0 -0,1 - 3,0 

Årligt anslag 3,0 -0,1 - 3,0 

     

Investering i receptionsdisk kontaktcenter (0,1 mnkr) i samband med utökat samarbete mellan soci-
alförvaltningen och kontaktcenter. En tidigare pågående investering (-0,2 mnkr) har tagits som 
driftskostnad under 2020. 

  

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

  2020 Totalt, projekt  

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos 
Klart 

år 

Totalt (mnkr) 7,5 0,0 7,5 0,0 0,0  

Alléns stödboende 7,5 0,0 7,5 0,0 0,0  

       

Kommentar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under hösten 2016 i uppdrag att genomföra projektering och 
byggnation av en ny gemensamhetslokal för Alléns stödboende. Projekteringen blev klar och för-
frågningsunderlaget skickades ut för konkurrensutsättning till kommunens ramavtalade entrepre-
nörer. Då de anbud som kom in var högre än kalkylen har projektet inte slutförts. Projekteringen 
2,0 mnkr har under 2020 tagits som driftskostnad centralt. 

Analys - Medarbetare 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Antal anställda 514 517 556 

Varav tillsvidareanställda 467 477 486 

Antal årsarbetare 470,9 464,6 499 

Medelålder 46,4 46,1 45,6 

Medellön (tkr) 31,0 30,8 29,3 

Medianlön (tkr) 28,3 27,5 29,3 
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Åldersfördelning medarbetare inom socialförvaltningen 

 

Diagrammet visar den totala åldersfördelningen bland samtlig personal på socialförvaltningen. 

 

I diagrammet framgår åldersfördelningen för "omvårdnadspersonal" inom socialförvaltningen 
Vallentuna. Den relativt största andelen av medarbetarna är 20 - 24 år. Här finns en utmaning i 
att utbilda och långsiktigt behålla dessa medarbetare, för att klara utflödet av äldre medarbetare. 
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Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 44,6 % 46,7 % 48,9 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 6,1 % 4,3 % 4,7 % 

Kvinnor 10,4 % 7,7 % 8,5 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 7,5 % 5,5 % 5,8 % 

30 - 49 år 10,1 % 7,3 % 6,4 % 

50 år och äldre 10,3 % 7,6 % 10,3 % 

Samtliga 9,7 % 7,1 % 7,9 % 

 

Total utveckling sjukfrånvaro socialförvaltningen 2018 - 2020 

 

Som framgår av diagrammet hade förvaltningen sammantaget en positiv utveckling under 2019 
men effekten av pandemin gav en dramatisk ökning under våren 2020. Under sommaren har 
sjukfrånvaron normaliserats, för att sedan stiga brant under hösten. Jämfört med föregående år 
har sjukfrånvaron ökat med 2,6 procent. 
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Diagrammen nedan visar utveckling över tid för några underliggande verksamhets-
områden 

 

Diagrammet visar utveckling av sjukfrånvaro för personal inom hemtjänst och särskilt bo-
ende äldre. För personal inom hemtjänsten var det en mycket kraftig ökning av sjukfrånvaro 
under våren 2020 och även för personal inom särskilt boende äldre var ökningen kraftig. Under 
hösten steg sjukfrånvaro åter för båda verksamheterna. Jämfört med föregående år hade särskilt 
boende äldre en ökning med 4,8 procent och ökningen för hemtjänsten var 1,9 procent. 

 

Diagrammet visar utveckling inom daglig verksamhet LSS, boende LSS och Boendestöd. 
Den dagliga verksamheten har över tid haft hög sjukfrånvaro och vid pandemins utbrott nåddes 
en mycket hög nivå, därefter har sjukfrånvaro avtagit för att åter stiga under hösten. Boende LSS 
har inte haft en lika dramatisk pik under våren, men däremot en tidig ökning under hösten. Boen-
destödet har haft en likartad utveckling men har sedan en mycket dramatiskt ökning under hös-
ten. Jämfört med föregående år har boende LSS en ökning med 2,4 procent, boendestöd har ökat 
med 7,4 procent och daglig verksamhet LSS har ökat med 0,2 procent. 
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Diagrammet visar utveckling inom myndighetsavdelningen. Här är det över tid en mycket 
positiv utveckling med minskande sjuktal. En mindre pik är synlig under våren 2020 och under 
hösten har frånvaron varit något högre än i början av året. Jämfört med föregående är har sjuk-
frånvaron minskat med 0,5 procent. 

 

Personalomsättning 

  
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Tillsvidareanställda medarbetare 9,9 % 18,5 % 16,9 % 

 

Utveckling personalomsättning per tertial för hela socialförvaltningen. Sammantaget har förvalt-
ningen under 2020 haft en positiv utveckling med minskad personalomsättning. 
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Utveckling personalomsättning för några utvalda områden inom socialförvaltningen. Myndig-
hetsavdelningen har haft en mycket positiv utveckling, men har en svagt ökande trend. Jämfört 
med föregående år är minskningen 11,3 procent. Även hemtjänsten har en betydligt lägre perso-
nalomsättning än föregående år, minskningen är 5 procent. Verksamhetsområdet funktions-
nedsättning har en långvarig trend med minskande personalomsättning, sammantaget har om-
sättningen minskat med 0,5 procent under året. Särskilt boende äldre är den verksamhetsgren 
som över tid haft lägst personalomsättning under året och jämfört med föregående är år minsk-
ningen 1,6 procent. 

 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Anställda, andel män 14 % 14 % 14 % 

Medarbetarenkät 2020 

Område 
Kommu-
nen totalt 
2020 

Socialför-
valtningen 
2020 

Särskilt bo-
ende, äldre-
omsorg 

Hemtjänst, 
äldreomsorg 

Omsorg om 
personer 
med funkt-
ionsnedsätt-
ning 

Individ- och 
familje-
omsorg 

Motivation 83 84 81 87 83 86 

Ledarskap 83 86 85 87 87 85 

Styrning 81 85 86 86 85 83 

HME 82 85 84 87 85 85 
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Medarbetarenkät 2019 

Område 
Kommu-
nen totalt 
2019 

Socialför-
valtningen 
2019 

Särskilt bo-
ende äldre-
omsorg 

Hemtjänst 
äldreomsorg 

Omsorg om 
personer 
med funkt-
ionsnedsätt-
ning 

Individ- och 
familje-
omsorg 

Motivation 81 82 80 84 80 84 

Ledarskap 82 84 84 90 71 88 

Styrning 80 83 87 88 74 82 

HME 81 83 84 87 75 85 

Medarbetarenkät 2020 

Område 
Kommunen to-
talt 2020 

Socialförvalt-
ningen 2020 

Myndighets-
avdelningen 
2020 

Stab 2020 
Utföraravdel-
ningen 2020 

Motivation 83 84 83 87 84 

Ledarskap 83 86 80 93 86 

Styrning 81 85 81 83 86 

HME 82 85 81 88 85 

Medarbetarenkät 2019 

Område 
Kommunen to-
talt 2019 

Socialförvalt-
ningen 2019 

Myndighets-
avdelningen 
2019 

Stab 2019 
Utföraravdel-
ningen 2019 

Motivation 81 82 79 86 82 

Ledarskap 82 84 81 93 84 

Styrning 80 83 74 81 85 

HME 81 83 78 87 83 

Kommentar 

Vallentuna kommun genomför en medarbetarundersökning varje år som en del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Tidigare genomfördes enkäten under hösten, men sedan 2020 och framåt ge-
nomförs den under våren. Vartannat år genomförs en större och mer omfattande enkät och vartan-
nat år genomförs en mindre enkät med fokus på OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö) och 
HME (hållbart medarbetarengagemang). 2020 års medarbetarenkät var av det mindre formatet, 
även kallat pulsmätning. Resultatet av medarbetarundersökningen visar på stärkta resultat för kom-
munen som helhet. Socialförvaltningen som helhet ligger något över kommunen i genomsnitt. 
Samtliga verksamhetsområden inom Socialförvaltningen har stärkts jämfört med föregående år och 
resultaten inom myndighetsavdelningen, stab respektive utföraravdelningen har också stärkts inom 
nästan samtliga enheter jämfört med föregående års medarbetareundersökning, vilket är mycket 
positivt. 
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Nämnden i korthet

 Ordförande: Elwe Nilson Bruttokostnad *: -28,1 Mn
kr

Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: -14,7 Mn
kr

Förvaltningschef: Björn Stafbom Budgetavvikelse i år: -0,5 Mn
kr

Antal årsarbetare: 36 Budgetavv. föregående år: -0,5 Mn
kr

* Exklusive nämndsinterna transaktioner och 
exklusive intäkter

** Alla intäkter minus alla kostnader

Nämndens uppgift är att:

Nämnden har som uppgift att fullgöra kommunens myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet och att besluta om bygglov, förhandsbesked m.m. i enlighet 
med Plan- och bygglagen, besluta om bostadsanpassningsbidrag samt vissa trafikärenden. 
Nämnden ansvarar också för kommunens kart- och mätverksamhet.

Samverkan sker tillsammans med:
Miljösamverkan Stockholms län
Energirådgivning i samverkan med Sollentuna och Upplands Väsby
Bygglovalliansen
Geodata Norrort
Storsthlm Geodataråd
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Viktiga händelser under året
Coronapandemin har starkt påverkat förutsättningarna för kommunens verksamheter under året. 
Tidiga och omfattande insatser har genomförts för att begränsa smittspridningen och de negativa 
effekterna av pandemin.

För nämndens del har året präglats av osäkerheter och verksamhetsförändringar orsakade av 
pandemin. Vid pandemins början i våras var smittskydd Stockholm ansvarig för kontrollen av att 
krogarna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner till följd av covid-19. 
Inledningsvis lämnades enbart tillsynen över till kommunernas miljökontor men befogenheterna att 
vidta åtgärder låg kvar hos smittskydd Stockholm. Denna otydlighet ledde till oklarheter över vad 
som gällde och hur och när åtgärder skulle vidtas. Från och med den 1 juli flyttades hela ansvaret 
över till kommunerna som alltså fick ett utökat och fullt ansvar för krogtillsynen. Det nya ansvaret 
innebar att beslut om stängning inte länge fattas av smittskyddsläkare utan av kommunen. I 
Vallentuna kommun är det miljöavdelningen som ansvarar för krogtillsynen.

Kommunens miljöavdelning har från tidigt i våras, under sommaren och hösten genomfört 
informationsinsatser och tillsyn riktad till restauranger och caféer i kommunen. Under året har 
reglerna skärps och utökats i omgångar varpå nya informationsinsatser och tillsynsbesök har 
genomförts för att kontrollera efterlevnaden av nya och förändrade föreskrifter. Bygg- och 
miljötillsynsnämnden har under året prioriterat denna tillsyn framför annan tillsyn för att hjälpa till 
att bidra till en minskad smittspridning i samhället.
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Verksamhetsförändringar
Kommunen har ett stort och ökande regionalt fokus; Sverigeförhandlingen såväl som samarbetet 
kring Arlandaregionen. Detta samtidigt som kommunen behöver hålla en hög kvalitet i arbetet med 
att förvalta allmänna ytor, offentliga rum, gator, parker och natur i ett växande Vallentuna. För att 
möta behoven så har förvaltningsstrukturen setts över och ur den gamla 
samhällsbyggnadsförvaltningen har en ny teknik- och fastighetsförvaltning skapats.

Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för de stora övergripande penseldragen i 
samhällsplanering och en sammanhållen process för samhällsplaneringen. Teknik- och 
fastighetsförvaltning säkerställer kommunaltekniken och integrerar fastighetsverksamheten med 
övrig verksamhet i högre grad samt förvaltar allmänna ytor, offentliga rum, gator, parker och natur 
med mera i ett växande Vallentuna
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Framtiden
Coronapandemin fortsätter att få en stark påverkan på kommunens verksamheter även under 2021 
med bland annat ny lagstiftning för att minska trängsel och ytterligare insatser för att begränsa 
smittspridning samt och fokus på vaccination. Som en följd av pandemin har arbetssätten 
förändrats och även öppnat upp för nya möjligheter inför framtiden.

Det råder en osäkerhet om Trafikverket kommer att införa ett lågfartsområde i Vallentuna som en 
del av riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport. Ett lågfartsområde kan bland annat 
komma att påverka utbyggnad av cirka 1 250 bostäder som ingår i bostadsåtagandet inom 
Sverigeförhandlingen. Kommunen driver ett aktivt påverkansarbete mot lågfartsområdet. 
Trafikverket förväntas fatta beslut i frågan under 2021.
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Måluppfyllelse
Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk 
inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer.

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall

Kommungemensamma 
mål Nämndens mål

Totalt antal: 5 6

Målet är uppfyllt: 4 5

Målet är delvis uppfyllt: 1 1

Målet är ej uppfyllt: - -

Strategiska inriktningar

Här växer människor och företag

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara 
långsiktigt hållbar.

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper.

Kartläggningen av kommunens arbete i förhållande till Agenda 2030 och de 17 globala 
hållbarhetsmålen är klar och behandlades av kommunstyrelsen i november. Kartläggningen 
tydliggör kommunens omfattade insatser för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, 
med ledning av såväl författningar som kommunens mål. En hållbarhetsutbildning, med fokus på 
kommunens egna mål och verksamheter samt Agenda 2030, har genomförts och omfattar alla 
avdelningar. Hållbarhetsutbildningen bidrog till kartläggning av kommunens arbete med Agenda 
2030. Syftet med såväl kartläggningen som utbildningen är att, förutom att öka medvetenheten, 
även stödja verksamhetsplaneringen.

Ett brett och systematiskt miljöarbete har etablerats inom hela kommunen, med stöd av det ISO 
14001-certifierade miljöledningssystemet. Miljö- och klimatstrategin, som antogs av fullmäktige i 
oktober 2019, lyfter fram sju inriktningsområden och utgör underlag för nämndernas mål. Ny 
Avfallsplan 2021-2032 beslutades av kommunfullmäktige i oktober. Avfallsplanen främjar ett mer 
cirkulärt system och vägleder såväl avfallsarbetet i kommunens egna verksamheter, som gentemot 
företag och invånare. Blåplan för Vallentuna kommun har behandlats av kommunstyrelsen som 
lämnat förslaget till fullmäktige. Arbetet för att uppnå god vattenkvalitet i kommunen fortgår med 
flertalet aktiviteter och från årsskiftet 2020/2021 etableras kommunens funktion för 
vattensamordnare på heltid, som kommer att ha ett tätt samarbete med bygg- och 
miljötillsynsnämndens verksamheter.

Bygg- och miljötillsynsnämnden har ett stort tillsynsansvar inom miljöområdet. Utöver tillsyn har 
bygg- och miljötillsynsnämnden ett ansvar att ge råd och information till företagare och invånare så 
att de ska kunna göra hållbara val för sitt företag och i vardagen. Nämnden fokuserar bland annat 
på tillsyn inom enskilda avlopp, hästgårdstillsyn, lantbrukstillsyn och dagvattentillsyn som alla 
syftar till att bidra till att övergödningen i kommunens sjöar och vattendrag minskar. Antalet avlopp 
som får tillsyn 2020 är högre än tidigare år på grund av ökade resurser inom området. Genom 
systematisk tillsyn och rådgivning bidrar bygg- och miljötillsynsnämnden till att utvecklingen blir 
långsiktigt hållbar.
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Nämndens mål: Nämnden ska arbeta aktivt mot övergödning så att 
sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten uppnår minst god 
status.

 Målet är uppfyllt

Målbeskrivning:

Kommunens klimat- och miljöarbete tar sin utgångspunkt i ny klimat- och miljöpolicy och klimat- 
och miljöstrategi. Övergripande målsättning är att kommunens egen miljöpåverkan minskar och 
invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ökar. Klimatarbetet i 
kommunen stärks under planeringsperioden. Nämndens frågor berörs tidigt i 
samhällsbyggnadsprocessen och kommuninvånarna erbjuds energirådgivning. Genom rådgivning 
och tillsyn och nära samverkan med kommunens förebyggande vattenvårdsarbete fortsätter också 
nämnden att arbeta för en god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag. Nämnden 
säkerställer ny lagstiftning om bostadsnära avfallsinsamling. Nämnden verkar för att mängden 
osorterat avfall och farliga kemikalier minskar liksom att mängden insamlat matavfall ökar.

Målanalys:

Nämnden har i sitt tillsynsarbete med enskilda avlopp och tillsyn på lantbruk och hästgårdar arbetat 
aktivt med tillsyn för att minska övergödningen av våra sjöar och vattendrag. I tillsynen ingår även 
rådgivning till hästgårdsägare och fastighetsägare som ska installera nya enskilda avlopp med flera. 
Under året har 175 avlopp inventerats. Kommunens vattensamordnare anordnade med hjälp av 
bidragspengar en digital hästdag där även information från tillsyn ingick som en del av 
föreläsningarna. Under våren har tillsyn på dagvatten prioriterats, bland annat har alla 
Roslagsvattens dagvattenanläggningar anmälts och fått beslut. Även tillsyn över gata- och parks 
dagvattenansvar har påbörjats. Det gäller då främst Okvistadammarna och Trafikverkets dammar.

Nämnden har även lämnat yttrande på kommunens blåplan som fastställs under början av 2021. 
Blåplanen utgör underlag bland annat för hur den fysiska planeringen kan bidra till att förbättra och 
säkerställa en god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag och pekar också ut 
tillsynsaktiviteter som nämnden ska genomföra årligen.

Arbetet för att uppnå god vattenkvalitet i kommunen fortgår med flertalet aktiviteter. Inom 
Åkerströmmens avrinningsområde och genom samverkan med grannkommuner har bland annat ett 
åtgärdsbibliotek tagits fram och ett gödselwebinarium riktat till hästhållare har genomförts. Under 
året har en utvärdering av vattenvårdssamverkan påbörjats. En utredning av juridiska och 
hydrologiska förutsättningar i Åkerströmmen har genomförts med stöd av bidrag från den statliga 
lokala naturvårdssatsningen, LONA. En enkät skickades ut till 186 markägare, med frågor och 
kartfunktioner för att samla information om problem och möjligheter kring vattenföring och 
vattenvårdsåtgärder vilket resulterat i en åtgärdslista. Parallellt har kommunen medverkat i en 
förstudie för restaurering av Helgösjön, ett markägarinitiativ som fått bidrag från kommunen via 
Åkerströmmens vattenvårdssamverkan. Utredningen om Åkerströmmen låg under hösten till grund 
för en ansökan om bidrag för fortsatt arbete från lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Inom Oxunda 
vattensamverkan pågår bland annat arbete med att ta fram en åtgärdsstrategi för att minska 
övergödningseffekter från hästhållning.

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Antal, tillsyn avlopp 175 78 194

Andel vattendrag med god ekologisk 
status 44% - -
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Nämndens mål: Nämnden ska verka för minskad miljö- och 
klimatpåverkan.

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper.

Beskrivning

Kommunens klimat- och miljöarbete tar sin utgångspunkt i ny klimat- och miljöpolicy och klimat- 
och miljöstrategi. Övergripande målsättning är att kommunens egen miljöpåverkan minskar och 
invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ökar. Klimatarbetet i 
kommunen stärks under planeringsperioden. Nämndens frågor berörs tidigt i 
samhällsbyggnadsprocessen och kommuninvånarna erbjuds energirådgivning. Genom rådgivning 
och tillsyn och nära samverkan med kommunens förebyggande vattenvårdsarbete fortsätter också 
nämnden att arbeta för en god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag. Nämnden 
säkerställer ny lagstiftning om bostadsnära avfallsinsamling. Nämnden verkar för att mängden 
osorterat avfall och farliga kemikalier minskar liksom att mängden insamlat matavfall ökar.

Målanalys:

Nämnden arbetar genom tillsyn och rådgivning av miljöfarliga verksamheter med att avfall och 
kemikalier ska minska men även att verksamheterna sköter förvaring och borttransport av avfall. 
Under 2020 har färre planerade tillsynsbesök genomförts på grund av coronapandemin.

Vallentuna kommun deltar i Länsstyrelsen och Storstockholms regionala projekt "Fossilfritt 2030" 
som startade i maj 2020. Projektet inkluderar bland annat stöd för omställning av kommunens egen 
fordonsflotta och utveckling av infrastruktur för förnybara drivmedel. Ett intensivt arbete för att öka 
andelen fossilfria fordon hos förvaltningarna har pågått under senvåren, med anledning av 
kommunkompassen/kvalitetsarbetet. Det intensiva arbete med att köpa in nya fossilfria fordon har 
resulterat i att näst intill all form av tillsyn och arbetsplatsbesök under 2020 har skett helt fossilfritt. 
Utredning av förutsättningarna för vätgas och för biogas i Vallentuna har startat i samarbete med 
Biodriv Öst. I ett första steg analyseras möjligheterna att ställa om kommunens egna fordon till gas 
och att ställa krav på gas i aktuella transporttunga upphandlingar. En enkät till lokala företag har 
genomförts under sommaren för att samla underlag om företagens förutsättningar för förnybara 
bränslen.

SÖRAB har tillsammans med representanter för delägarkommunerna tagit fram förslag till 
Avfallsplan 2021-2032 som beslutades i kommunfullmäktige i oktober. Avfallsplanen och det arbete 
som följer därav är centralt för att uppnå mål och inriktningar i kommunens miljö- och 
klimatstrategi. Avfallsplanen ska främja ett mer cirkulärt system och vara vägledande för såväl 
avfallsarbetet i kommunens egna verksamheter, som gentemot företag och invånare. Avfallsplanen 
innehåller mål och aktiviteter. Dessa har kopplingar till miljötillsynsområdet där bygg- och 
miljötillsynsnämnden ansvarar och således aktivt bidrar till det arbetet med avfallsplanen.

Bästa kommunen att bo och leva i

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

 Målet är uppfyllt

Nämnden arbetar aktivt med systematiskt förbättringsarbete genom kontinuerlig uppföljning av 
nöjd kundindex (NKI). Verksamheten har under året, som en del av den systematiska 
uppföljningen, haft möten med de kommuner som under 2019 hade högst NKI för att ta del av hur 
de har lyckats. Nämnden har också gått igenom text på hemsidan för att underlätta för invånare att 
hitta rätt och underlätta för kunden att förstå den information som finns på hemsidan. Översyn av 
innehållet på kommunens webb behövs ständigt och uppdateras i samband med förändringar i 
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lagstiftningen, nya nationella riktlinjer eller efter nya rättsfall. Särskilt fokus har lagts på samarbetet 
med kontaktcenter. Kontaktcenter kan i många fall svara på frågor direkt utan att behöva hänvisa 
vidare om informationen som finns på kommunens webbplats är tydlig och uppdaterad. Som i ett 
led i förbättringsarbetet har bygglovavdelningen också övergått till att arbeta direkt i samma 
ärendehanteringssystem som kontaktcenter vilket effektiviserar processen och leder till en snabb 
återkoppling till kund. Resultat för NKI-undersökningen inom livsmedel, miljö- och hälsoskydd 
saknades under mätperioderna 2017 och 2018. Miljöavdelningen har arbetat hårt med att öka 
svarsfrekvensen och under 2019 finns ett resultat inom både livsmedel och miljö och det kommer 
det att finnas även för 2020.

Inom nämndens miljöverksamhet fortsätter arbetet med att skapa en bred kompetens inom 
avdelningen. Det möjliggör att personal snabbt kan hantera och rycka ut vid situationer som till 
exempel olyckor eller eldningsklagomål under ordinarie arbetstid. En person inom 
miljöavdelningen har alltid ansvar att finnas på plats för att kunna hantera dessa akuta ärenden, 
med rullande veckoschema. Arbetssättet skapar en flexibilitet och effektivitet samt säkerställer 
dessutom en hög kvalitet i ärendehanteringen. Under pandemin med krav på hemarbete har detta 
arbetssätt säkerställt att det alltid finns personal på plats från miljöavdelningen.

Nämnden har under året arbetat med att digitalisera kommunens detaljplaner. Detta är nu 
genomfört och arbetet med att lagra samtliga detaljplaner i en databas fortgår. Nämnden har vidare 
arbetat med att öka kvaliteten på kartunderlag genom att en stor del av byggnaderna inom 
primärkartans tätorter har uppdaterats med digital fotogrammetri, vilket är en teknik där kartor 
skapas från flygbilder vilket ger en billigare metod än att mäta i fält med traditionell mätteknik.

Kommunens kartsystem för produktion av kartprodukter har bytts ut under året. Med systembytet 
går kommunen över till ett modernt och verksamhetsanpassat system som bygger på nationell 
standard som flertalet av Sveriges kommuner använder.

Nämnden har även arbetat aktivt för att stötta tomt- och parkverksamheten inom kommunstyrelsen 
med en inventering av tomtobjekt. Inventering av tomter har skett vid skolor, förskolor och 
äldreboenden. Utifrån inventeringen har ett nytt digitalt lagringssystem med kartfunktion införts. 
Denna GIS- lösning ger verksamheten full kontroll över alla skötselobjekt och ytor inför kommande 
upphandlingar. Verksamheterna står bättre rustade och mindre sårbara inför framtiden med en 
strukturerad och verksamhetsanpassad lagring.

Vidare arbetar nämnden i nära samarbete med planavdelningen under kommunstyrelsen och 
systemleverantörer för att skapa en bättre 3D miljö för visualisering av framtida bebyggelse och 
planering. En metod för detta genom drönarflygning och skapande av 3D modeller från flygfoton 
har införts. 3D modeller används nu inom planarbetet för att på ett enkelt sätt visualisera planerad 
bebyggelse och kommande detaljplaner.

Nämndens mål: Alla som har behov av nämndens tjänster ska få en 
enkel, snabb, professionell och rättssäker hantering.

 Målet är uppfyllt

Beskrivning

Kommunen uppfattas som lättillgänglig och transparent av kommuninvånare. Inom nämndens 
ansvarsområden finns tydliga servicenivåer och vägledande tjänster. Det är lätt att ta till sig och 
förstå information och beslut. Det systematiska förbättringsarbetet utgår från löpande kundun-
dersökningar och den kommungemensamma kvalitetsstrategin, med metoder som bland annat 
omfattar benchmarking och best practice.

Målanalys:

Bygg-och miljötillsynsnämnden har fortsattanpassa och optimera arbetssättet för att öka 
rättssäkerheten, öka kvaliteten i ärendehanteringen, effektivisera processerna och förkorta 
handläggningstiden inom bygglov. Arbetssättet har vidareutvecklats mot en mer visuell styrning 
(digital). Arbetsflödet och resurserna haranpassats efter de toppar av ärendeinflöde som kommer in 
under våren. För att öka servicen och tillgängligheten till kommuninvånare och näringsliv har en ny 
e-tjänst för tidsbokning av handläggare inrättats inom bygglovavdelningen.

Införande av ett digitalt bokningssystem för bygglovsavdelningen har medfört att medborgarna på 
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ett enkelt sätt kan komma i kontakt med en handläggare. Mötet kan vara en uppstart till ett 
företagsprojekt eller för att ställa frågor inför en bygglovsansökan. Bokningssystemet sattes i drift i 
under våren. På grund av pandemin har fysiska möten övergått till telefonmöten. På sikt kommer 
troligtvis digitala möten att bli mer vanliga och att endast vissa fysiska möten återinförs.

Nämnden har infört en e-tjänst för beställning av nybyggnadskarta vilket har varit en lyckad 
kvalitetshöjning, större delen av beställningarna inkommer via e-tjänsten. Nämnden har även infört  
e-tjänster inom miljöområdet gällande ansökan om enskilda avlopp, ansökan om bergvärme, 
anmälan om misstänkt matförgiftning och mina ärenden. I mina ärenden kan kunden själv följa sitt 
ärende.

Förberedelser pågår för att digitalisera hela bygglovs- och miljöarkivet samt inför ett e-mellanarkiv 
under 2021. Syftet med digitalisering av arkiv och e-mellanarkiv för bygglov och miljöhandlingar att  
kunna tillhandahålla information genom öppna data. Vilket i sin tur ger en effektivare handläggning 
och snabbare service för kommunens invånare och företag. Inom bygglov så fortsätter utveckling 
och automatisering för en effektiv bygglovsprocess. Som en del av införandet av 
mellanlagringsarkivet har ett intensivt arbete pågått under hösten med att gå igenom gamla 
oavslutade ärenden. Gamla ärenden har avslutats och äldre handlingar har skannats för att så 
småningom kunna läsas över till det nya arkivet.

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Nöjd kund-index i Stockholm 
Business Alliance (SBA) kommunen 
totalt

76* 67 50

Nöjd kund-index i Stockholm 
Business Alliance (SBA) bygglov 
totalt

77* 62 48

Nöjd kund-index i Stockholm 
Business Alliance (SBA) livsmedel 
totalt

87* 66 62

Nöjd kund-index i Stockholm 
Business Alliance (SBA) miljö totalt 71* 73 67

*OBS! Siffrorna för 2020 är preliminära. Källa: 
SKR,https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/insikt.6696.html.
Resultat per den 2020-12-31.

Fler och växande Vallentunaföretag

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

 Målet är uppfyllt

Ett viktigt fokus är att ständigt förbättra servicenivån till företagare inom olika myndighetsområden 
gällande service, tillgänglighet, handläggningstider och rättssäkerhet. Kommunen strävar mot att 
förbättra resultaten inom servicemätningen Nöjd-Kund-Index (NKI), som Sveriges Kommuner och 
Regioner genomför årligen. Resultaten för 2019 års ärendehantering visade att kommunen hade ett 
NKI på 66 för företag vilket är en stor ökning från 2018 års resultat på 49. Det har pågått och pågår 
fortfarande ett omfattande förbättringsarbete med digitalisering i fokus, där processerna setts över 
ytterligare och kundernas möjligheter att få vägledning och hantera sin ansökan digitalt utvecklas. 
Parallellt har det varit möjligt att få personlig service och vägledning. Kommunen har utökat 
möjligheten till möten med handläggare genom kontaktcenter. Preliminära resultat för 2020 visar 
på ytterligare en förbättring av kommunens NKI.

Företagen får svara på 32 frågor om tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet. Det sammanfattande måttet, NKI mellan 0-100, baseras på tre 
huvudfrågor:
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1. Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?

2. Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?

3. Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?

Nämnden arbetar aktivt med systematiskt förbättringsarbete genom kontinuerlig uppföljning av 
nöjd kundindex (NKI). Samhällsbyggnadsförvaltningen har under våren som en del av den 
systematiska uppföljningen haft möten med de kommuner som under 2019 hade högst NKI för att 
ta del av hur de har lyckats. Information på vallentuna.se har setts över och uppdateras löpande 
med förändringar i lagstiftningen, nya nationella riktlinjer eller när nya rättsfall kommer, för ett 
bättre stöd till kommuninvånarna och företag men även internt inom organisationen. Särskilt fokus 
har varit att förbättra samverkan inom organisationen till exempel med kontaktcenter för ett stöd i 
kommunikationen till medborgarna. Kommunen har infört ett digitalt bokningssystem med start 
inom bygglovsavdelningen. Medborgarna kan på så sätt enkelt komma i kontakt med en 
handläggare. Mötet kan utgöra en uppstart till ett företagsprojekt eller vara en möjlighet för en 
medborgare att ställa viktiga frågorna inför en bygglovsansökan. Bokningssystemet driftsattes 
under våren men på grund av pandemin har fysiska mötena ersatts av telefonmöten. Planen är att 
återgå till fysiska möten när pandemin är över. NKI-resultaten för 2020 kan enbart redovisas som 
preliminära NKI-resultat. Det faktiska resultatet presenteras först i april 2021. Resultaten visar på 
en positiv utveckling med en ökning NKI till ett preliminärt resultat på 75.

Nämndens mål: Nämnden ska så långt som möjligt inom sitt 
ansvarsområde hjälpa företagarna att nå sina mål.

 Målet är uppfyllt

Beskrivning

Kommunen har målsättningen att vara en av de mest företagsvänliga i landet och en samordnad, 
snabb och rättssäker myndighetsutövning är en viktig del i detta. Servicen till näringslivet ska utgå 
från en vilja att hjälpa företagarna att nå sina mål. Genom att ta initiativ till samordnad vägledning 
mellan myndighetsområden och säkerställa en effektiv och rättssäker handläggning, liksom ett gott 
och kommunikativt bemötande, förenklar vi det som kan vara svårt.

Målanalys:

Kommunen har tagit fram ett antal åtgärder för att förenkla för företagare som vill eller har 
etablerat sig i kommuner där bygg- och miljötillsynsnämnden har en stor roll. Åtgärderna syftar till 
att förenkla för företagare att komma i kontakt med kommunen men också för att förbättra nöjd 
kund index. Bland annat har handläggare gått utbildning i klarspråk för att lära sig kommunicera 
med kunder på ett tydligare och enklare sätt. Kommunen fortsätter även med företagslots som 
innebär att företagare har möjlighet att på ett enkelt sätt träffa samtliga myndigheter inom 
kommunen vid ett och samma tillfälle. På så sätt kan kommunen ge en bra vägledning men också 
samordna handläggning på ett effektivt sätt. Nämndens avdelningar arbetar aktivt med en 
serviceinriktad verksamhet. I det ingår rådgivning till redan etablerade företag eller företag som 
planerar att starta sin verksamhet i kommunen.

Nämndens mål är att arbeta proaktivt i bygglovsprocessen och detta arbete har startat. Den första 
förändringen som utförts är att handläggaren kontaktar alla kunder som behöver komplettera sitt 
ärende. Den proaktiva bygglovsprocessen införs för att försäkra oss om att kunden förstått vad som 
saknas och vilken komplettering som behöver göras för att handläggaren ska kunna stötta kunden 
med rätt information. Det inte bara förkortar och effektiviserar handläggningstiden utan ser till att 
onödiga missförstånd minimeras.

Förra årets nöjd kund index har analyserats. Analysen visade att företagarna högst skattar ökad 
effektivitet vilket föranlett ett extra fokus på detta under året. Under 2020 års första åtta månader 
har handläggningstiden inom bygglov sjunkit med 30 procent jämfört med 2019, vilket indikerar en 
positiv riktning mot högre effektivitet. Handläggningstiden har förkortats inom flera processteg. I 
första hand har handläggningstiden mellan komplett ansökan och beslut minskat kraftigt. Utöver 
det har även handläggningstiden mellan inkommen ansökan till beslut minskat. Det sistnämnda är 
ett viktigt mått för just hur medborgaren upplever den totala handläggningstiden. Anledningen till 
denna förkortning är den direktkontakt som handläggaren tagit med sökande i samband med 
begäran om kompletteringen. Den tidiga kontakten och kommunikation med sökande har 
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underlättat för sökande att förstå vad som förväntas av hen och som en bieffekt av detta har den 
totala handläggningstiden från ankomst till beslut minskat.

Både företag och privatpersoner är väldigt nöjda med kommunens totala handläggning.

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Nöjd kund-index i Stockholm 
Business Alliance (SBA) bygglov, 
företag

79* 62 38

Nöjd kund-index i Stockholm 
Business Alliance (SBA) livsmedel, 
företag

87* 66 -

Nöjd kund-index i Stockholm 
Business Alliance (SBA) miljö, företag 65* 72 -

*OBS! Siffrorna för 2020 är preliminära. Källa: 
SKR,https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/insikt.6696.html.
Resultat per den 2020-12-31.

Närmare till allt

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

 Målet är uppfyllt

Befolkningstillväxten i Stockholmsregionen ligger på en hög nivå men viss osäkerhet råder. Bygg- 
och miljötillsynsnämndens verksamheter arbetar för att ha en god framförhållning för framtida 
resursbehov och bevakar kontinuerligt lagändringar och omvärldshändelser som kan ändra 
inriktningen på verksamheter. Arbetssätt utvecklas inom samhällsbyggnadsprocessen för att viktiga 
myndighetsfrågor ska lyftas tidigt och inte orsaka förseningar i planerings- och utbyggnadsskedena. 
Genom effektiviseringsarbeten som pågår skapas utrymme för att kunna möta ökat tryck på nya 
bostäder från kommuninvånare och företag

Bygg- och miljötillsynsnämnden deltar aktivt till en växande storstadsregion genom att delta i 
samhällsbyggnadsprojekten i tidigt skede. Genom att bygg- och miljötillsynsnämndens 
verksamheter medverkar i samhällsbyggnadsprojekten effektiviseras den efterkommande 
bygglovsprocessen och miljöärenden inom exploateringsprojekten. Nämndens GIS-verksamhet 
bidrar stort till arbetet både med nya digitala fördjupade översiktsplaner och med utvecklingen av 
GIS-tjänster till alla kommunens verksamheter.

Nämndens mål: Nämnden har en nära dialog och samverkan med 
andra myndigheter och verksamheter internt och externt för en 
effektiv samhällsbyggnadsprocess.

 Målet är uppfyllt

Beskrivning

Nämnden deltar aktivt i samverkan med andra kommuner och myndigheter för ökad samsyn, 
kunskapsdelning och effektivisering. Genom att planera och genomföra gemensamma 
tillsynskampanjer kan en samlad kunskap byggas upp inom svåra tillsynsområden. Genom att 
gemensamt följa upp verksamheten och utveckla jämförbara nyckeltal kan verksamheten jämföras 
och utvecklas i samverkan. Samordnad upphandling ökar förutsättningarna för kostnadseffektivitet. 
Digital samordning och samsyn kring metoder och dataformat är en förutsättning för att olika 
verksamheter rutinmässigt ska kunna utbyta information digitalt för en mer effektiv 
samhällsbyggnadsproess.

Målanalys:
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Nämnden deltar aktivt i olika länsövergripande sammanhang. Miljösamverkan Stockholms län 
(MSL) har flera projekt där kommunen deltar aktivt. Bland annat genomförs provtagning av 
livsmedel i ett gemensamt provtagningsprogram framtaget av MSL. På så sätt behöver inte varje 
kommun tänka ut vilken provtagning som ska genomföras och det får dessutom en större 
genomslagskraft och statistik eftersom fler provsvar finns för respektive produkt som provtas. 
Kommunen deltar även inom utvecklingen av ny taxa för miljöbalkens område för att likrikta 
avgiften och tillsynen inom länet. Kommunen har även initierat och driver ett projekt inom 
avfallshantering med fokus på masshantering då det är ett stort tillsynsområde i Vallentuna 
kommun men även i många andra av länets kommuner.

En annan samverkan är Bygglovalliansen, vilken syftar till att lära av varandra, förenkla rutiner, 
kompetensförsörja, utveckla, omvärldsbevaka, likrikta och jämföra, för att myndighetsutövningen 
ska bli så lik som möjligt i hela landet. Samverkan och arbetet tillsammans bidrar till rättssäkra 
beslut då lagstiftningen ofta är mycket komplex. Tydlig, korrekt och enhetlig information bidrar till 
fler nöjda kunder. Samverkan i Bygglovsalliansen har inneburit att samtliga bygglovschefer har 
träffats 8 ggr innevarande år för att diskutera olika rättsfall och utbyta specifika erfarenheter. Man 
har diskuterat digitalisering och analyserat hur olika kommuner har löst bygglovsprocessen i ljuset 
av Corona och den nedstängning av arbetsplatser som utbrottet har fått som följd. Under hösten 
fann Bygglovsalliansen det olämpligt att anordna det årliga höstmötet som därmed ställdes in. 
Istället har Vallentuna kommun varit värdar för två digitala träffar, en för systemutvecklare och en 
för medlemmarnas koordinatorer. Bägge träffarna blev väldigt uppskattade. Samarbetet har varit 
extra viktigt under 2020 där alliansens medarbetare kunna utbyta tankar och idéer som uppstått i 
samband med det förändrade arbetssättet som kommit som en direkt följd av pandemins 
utbredning.

I samverkan ingår även en årlig statistik jämförelse mellan alliansens medlemskommuner. I denna 
jämförelse granskas kommunernas bygglovsprocess lite närmare genom att sammanställa antal 
ärenden, handläggningstid, antalet anställda och antal överklagade ärenden. Vallentuna kommuns 
goda resultat visar att vi ligger bra till när det gäller handläggningstid och att antalet upphävda 
bygglov är oförändrat jämfört med 2019. Under december månad genomfördes en gemensam 
översyn av Bygglovsalliansens exempelritningar så att de blir uppdaterade och anpassade inte bara 
till ny lagstiftning utan även nya krav på tydlighet.

Nämnden har också ingått en överenskommelse för samverkan Geodata Norrort vilket omfattar alla 
kommuner i Norrort. Syftet är att samverka kring strategiska frågor som taxor, personalfrågor, 
kompetensförsörjning verksamhetsutveckling samt organisationsutveckling. Ett arbete pågår även 
med att stärka upp och strukturera dataflöden för strategiska geodata som utbyts mellan 
myndigheter.

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Antal externa samverkans forum 10 10 10

Andel planer som handläggare från 
bygglov och miljö medverkar i tidigt 
skede

75 % - -

God ekonomisk hushållning

Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas 
kostnadseffektivt.

 Målet är uppfyllt

Nämnden följer upp verksamheternas resultat enligt Vallentuna kommuns modell för styrning och 
uppföljning av ekonomi och verksamheter. Den ekonomiska uppföljningen sker varannan månad 
och uppföljning av mål sker efter fyra, åtta och tolv månader.

Nedgången i bostadsbyggandet märktes tydligt under år 2019 vilket troligtvis var en konsekvens av 
prisfall och kreditåtstramningar. Det har byggts mycket i regionen och många lägenheter är klara 
men är svåra att få sålda. Att sälja lägenheter som inte är byggda blir i det här läget tufft för 
byggbolagen. Få byggbolag har då råd att starta nya projekt och säkra sin finansiering. Sakta ökade 
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intäkterna under förra året. En tydlig indikation på en vändning av marknaden är att beställningar 
av nybyggnadskartorna börjar komma upp i normal nivå, vilket har skett under årets första åtta 
månader.  Med anledning av den rådande bostadsmarknaden genomfördes justeringar inför budget 
2020 vilket bland annat innebar att dra ner förväntningar på intäktssidan men även 
kostnadsbudgeten effektiviserades. För att ytterligare möta konjunktursvängningar och 
kostnadsökningar har kart- och mätavdelningen tagit fram en ny taxa under förra året.  Bygg- och 
miljöavdelningen har under perioden arbetat fram en ny taxa som föreslås börja gälla 2021 för att 
öka självfinansieringsgraden.

Utöver att säkra intäktsfinansieringen fortsätter arbetet med att digitalisera hela 
samhällsbyggnadsprocessen vilket är en viktig del i kostnadseffektiviteten. Det omfattade bland 
annat utveckling av ärendehanteringssystem, effektivare mätmetoder, kartunderlag, effektiva och 
rättssäkra processer liksom digitala tjänster. Allt i syfte att nå en utvecklad service, tillgänglighet, 
kortare handläggningstider, kostnadseffektivitet och ökad rättssäkerhet för invånare och företagare.

Nämndens mål: Nämndens verksamheter ska öka 
kostnadseffektiviteten genom effektivisering, digitalisering och 
automation.

 Målet är uppfyllt

Beskrivning

Nämnden har målsättningen att skapa förutsättningar för en digital samhällsbyggnadsprocess, där 
data kan flöda effektivt och automatiserade tjänster kan utvecklas. De verksamhetsprocesser med 
störst möjlig effektivisering och kundnytta prioriteras. Målsättningen är att skapa en enklare vardag 
för privatpersoner och företag, en högre kvalitet och effektivitet i verksamheten och en smartare och 
öppnare förvaltning som stödjer och bidrar till innovation och delaktighet. För att möta 
konjunktursvängningar följs ärendebalansen upp och verksamheten omprioriteras löpnade. 
Taxorna ses över varje år och anpassas.

Målanalys:

Vallentuna har, som en av få kommuner i Sverige, tagit ett helhetsgrepp om digitalisering inom 
samhällsbyggnadsförvaltningens område. Målsättningen är att nå en helt digital 
samhällsbyggnadsprocess. Arbetet med att nå en digital samhällsbyggnadsprocess startade 2017 
genom att förvaltningen tog fram nuläge, målbild och handlingsplan. Ambitiösa delmål sattes upp 
om var förvaltningen ska vara 2020. Handlingsplanen innehåller en mängd olika aktiviteter alltifrån 
ny webbplats, nya system såsom nytt ärendehanteringssystem, digitalt arkiv, projektverktyg, digitalt 
LEAN, e-tjänster bland annat helt digitala ansökningar, mina meddelanden och min sida. Några 
exempel på vad som redan har genomförts är att Vallentunas nya översiktsplan och kommunens 
över 200 detaljplaner digitaliserats. Bygglovsprocessen från ansökan till färdigt bygglov kan numera 
hanteras digitalt och automatiserat. Projekt som pågår i pilotform är exempelvis 3d-visualisering av 
byggprojekt, och att medborgare ska kunna delta i e-dialoger vid exempelvis samråd. Andra 
aktiviteter syftar till att kompetensutveckla medarbetarna i digitalisering och att ta fram krav på IT-
kompetens och digitaliseringskompetens som kan ställas som krav vid rekrytering.

Nämnden arbetar fortsatt aktivt med att införa e-tjänster, som inledningsvis var fokuserat inom 
bygglov som nu fortsätter inom miljö- och livsmedelsområdet. Under året har e-tjänster släppts 
inom miljö- och livsmedelsområdet gällande misstänkt matförgiftning, ansökan om enskilda avlopp 
och ansökan om bergvärme. Digitalisering förväntas öka kundnöjdheten då kunderna vill kunna 
utföra sina ärenden digitalt och för att effektivisera handläggningen samt registreringen. Nämnden 
arbetar även aktivt med surfplattor vid inspektion och tillsyn då det ökar effektiviteten och 
registreringen i samband med tillsynsbesök. Nämnden har även prioriterat att arbeta med 
utformningen av nya taxor för att öka självfinansieringsgraden och för att få en mer lättförståelig 
taxa för kunderna. Genom digitalisering och effektivisering har två administrativa tjänster minskats 
under perioden inom bygglovverksamheten.

Översyn av nämndrutinen har påbörjats för att få en mer optimerad och mer rättssäker arbetsrutin. 
Resultatet har blivit att en ny rutin har tagits fram. Framtagandet av den nya arbetsrutinen ger inte 
bara en tryggt och säkert arbetssätt utan minskar även risken för missförstånd eller att viktiga 
moment ska ”falla mellan stolarna”. Den nya rutinen är mycket tydlig och talar om vem som 
ansvarar för vad. På så sätt sparas mycket tid för både handläggare och nämndsekreterare. Under 
våren har bygglovsavdelningen dessutom kunnat utveckla expediering av nämndbeslut så att de i 
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vissa fall kan ske med Atom (automatiserat meddelande till kunden om att beslut har erhållits). 
Nästa steg blir att se över olika mallar och faktatexter som utgör grunden till besluten, så att 
besluten blir tydliga och enkla att förstå för kunderna.

Bygglovsavdelningen har gått igenom ärenden inkomna under 2016 för att kunna bestämma 
gränsen mellan ärenden som ska skannas och arkiveras eller direktarkiveras. Ett godkänt förslag på 
mappstruktur och förslag på rutin har tagits fram gällande äldre ärenden som bara finns som 
analoga arkivhandlingar. Från och med augusti har bygglovsavdelningen skannat in handlingar och 
sparat dem enligt den nya rutinen. Nästa steg i detta arbete är att installera ett digitalt ”mellanarkiv” 
så att de redan digitala handlingarna kan flyttas över. Ett mellanarkiv har köpts in under 2020. 
Behovet av att kunna arkivera redan digitala ärenden är lika stort som behovet att digitalisera de 
analoga arkivhandlingarna. Förvaltningens långsiktiga mål är att kunna sammanföra dessa två 
typer av arkivhandlingar i ett gemensamt digitalt arkivsystem som erbjuder medborgaren en 
möjlighet till att enkelt kunna ladda ned vissa ritningar via kommunens webb.

En ny informationsredovisning/dokumenthanteringsplan för nämndens hantering av handlingar 
har tagits fram och beslutats för att underlätta arbetet med digitalisering.

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Antal införda e-tjänster 6 - 11

Andel ärenden inkomna via e-
tjänster 45% 21% 3%
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Styrkort

Analys - Kund/Invånare

 Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning, HELA KOMMUNEN GEMENSAMT 75 * 64 48 63

Handläggningstid Avlopp, antal veckor från ansökan till 
beslut 9,2 3,9 - -

HandläggningstidBergvärme, antal veckor från ansökan 
till beslut 2,9 3 - -

Andel nybyggnadskartor som handläggs inom utlovad 
tid, % 100 100 100 100

Handläggningstid Nybyggnadskarta, antal arbetsdagar 16,4 14,0 13,1 15,0

*OBS! Siffrorna för 2020 är preliminära. Källa: 
SKR,https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/insikt.6696.html.
Resultat per den 2020-12-31.

Kommentar

Miljö

Den genomsnittliga handläggningstiden för avlopp har under 2020 varit högre än tidigare. Det 
beror främst på ett antal ärenden som har pågått under väldigt lång tid. Inom ansökningsärenden 
finns därför en ny rutin där ärenden avskrivs om kompletteringar inte inkommer inom en viss tid 
trots påminnelser. Ärenden kan avskrivas när underlaget för beslut inte är tillräckligt. Inom 
enskilda avlopp har miljöavdelningen under 2020 inte heller varit fulltaliga och det har också 
bidragit till den längre handläggningstiden. Handläggningstiden inom bergvärme är låg och visar på 
en effektiv ärendehanteringsprocess. Under 2020 har miljö påbörjat processkartläggning av 
ärendeprocesser. I detta ingår att bestämma servicenivåer inom respektive processteg, alltså hur 
snabbt ska nämnden ha börjat hantera ett ärende som inkommit, hur snabbt ska besök ske, hur 
snabbt ska kompletteringar begäras in, hur snabbt ska beslut skrivas. Detta för att kunna följa upp 
ärendeprocessen på ett effektivt sätt och för att kunna svara kunder om handläggningstider.

Kart- och mät

Beställningarna ökade under årets sista månader jämfört med inflödet tidigare under året. Detta 
medförde att det blev svårt att hålla leveranstider. Under samma tidsperiod med ökade 
beställningar pågick det även ett byte av kartsystem. Vilket även detta påverkade leveranstiderna 
negativt.

Handläggningstiden mäts i antal arbetsdagar från det att en beställning görs tills dess att leverans 
sker till kund. Leveransgaranti för handläggningstid uppgår till 20 arbetsdagar, vilket medför att 
samtliga nybyggnadskartor levererades inom garantitid.
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Analys - Verksamhet

 Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Miljöskydd - hälsoskydd - livsmedel

Planerad tillsyn (hälsoskydd) 37 65 -

Planerad tillsyn (miljö) 42 46 -

Planerad tillsyn (avlopp) 175 74 -

Planerad tillsyn (livsmedel) 99 174 -

Totalt antal besök 544 489 -

Totalt inkomna ärenden (samtliga) till 
miljöavdelningen 1 310 1 144 -

Bygglov

Kostnadstäckningsgrad för bygglovverksamhet (%) 70 74 65

Totalt inkomna ärenden (samtliga) till 
bygglovsavdelningen 560 520 621

Samtliga antal fattade beslut på bygglovavdelningen 850 777 797

·Varav (huvudbeslut) 550 548 568

·Varav (delbeslut) 300 229 229

·Varav förhandsbesked 37 45 63

Kart- och mätverksamhet

Antal nybyggnadskartor 99 98 86

Antal husutsättning 25 26 29

Antal lägeskontroller 86 61 64

Kommentar

Miljö

Nämnden fastställer varje år en tillsynsplan för miljöbalkens tillsynsområde och en kontrollplan för 
livsmedelsområdet. Planen innehåller information om hur många verksamheter som ska få besök 
under året. I år har planen reviderats under året pga. Corona och svårigheten att genomföra 
planerad tillsyn. Inom livsmedelsområdet genomfördes färre kontrollen än planerat och färre än 
föregående år pga. prioritering av Coronatillsynen som gäller trängsel på restaurang. Inom samtliga 
arbetsområden har färre tillsynsbesök än planerat genomförts. Totalt antal besök är trotsallt högre 
än föregående år. Dels har Coronatillsynen genomförts på restaurang och dels har antalet 
inventerade avlopp ökat markant från föregående år. Även antal ärenden som startats i vårt 
ärendehanteringssystem har ökat från föregående år av samma anledningar.

Planen var att genomföra 250 avloppsinventeringar under året som sedan prioriterades ner till 200 
och i slutändan blev det 175 inventerade avlopp. Den grupp som arbetar med enskilda avlopp har 
inte varit fulltalig under året och starten för inventeringen sköts upp på grund av corona och av 
dessa anledningar gjordes inte lika många inventeringar som planerat.

Bygglov

Totalt inkomna ärenden för perioden ligger mycket högre än motsvarande period för 2019. Förutom 
fler inkomna ärenden kan avdelningens höjda effektivitet avläsas utifrån det ökade antalet fattade 
beslut under 2020. Antalet beslut har också ökat från 602 till 850 beslut. Detta trots att avdelningen 
inte erhållit någon kompetensförstärkning på andra områden än tillsyn. Bygglovsavdelningen har 
under perioden fattat 37 beslut om förhandsbesked varav 11 ansökningar är under pågående 
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utredning.

Förhoppningen är att det ska inkomma något fler ärenden under våren/sommaren 2021, då 
prognosen för bostadsmarknaden och bostadsbyggande kan komma att ta fart igen efter 
inbromsningen i samband med Coronaviruset.

Kart- och mät

2020 var ett annorlunda år jämfört med tidigare år. Vid starten av året såg det ut att falla ut ungefär 
som 2019 eller till och med något sämre. Det som inträffade var att beställningarna ökade de sista 
månaderna, främst avseende nybyggnadskartor och mätuppdrag. Detta medförde att år 2020 i 
slutändan blev något bättre än 2019.

Analys - Ekonomi 

Sammanfattning

Det totala resultatet för bygg- och miljötillsynsnämndens verksamheter är ett underskott, vilket 
uppgår till 0,5 miljoner kronor

Flera verksamheter upplever minskade intäkter, dels på grund av konjunkturkänsliga verksamheter 
samt att intäkterna är direkt påverkade av coronapandemin. Intäktsbortfallet uppgår till 1,2 
miljoner kronor varav 0,8 miljoner kronor är direkt relaterade till pandemin främst i form av bland 
annat minskad tillsyn samt att bygglov har minskat i stora ärenden då bolag ej längre ansöker om 
bygglov. Samtliga verksamheter har under året haft en kontinuerlig kostnadsmedvetenhet i alla led. 
Översyn av personalresurser samt att inte återbesatta tjänster vid naturliga avgångar har hjälpt till 
att till parera intäktsbortfallet

I och med pandemins inträde skedde en minskning i den inkommande ärendemängden vad det 
gäller bidragsansökan till verksamheten bostadsanpassning. Under perioden augusti till oktober 
ändrades beteendet och ansökningarna ökade åter igen för att därefter minska under hösten vid 
ökad smittspridning och restriktioner. Coronapandemin har således påverkat inflödet av 
ärendemängden markant, verksamheten erhåller ett underskott vilket uppgår till 0,4 miljoner 
kronor jämfört med föregående års underskott om 0,8 miljoner kronor.

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2020

Avvikelse 
2020

Avvikelse 
2019

Avvikelse 
2018

Totalt bygg- och miljötillsynsnämnden -1,5 -14,2 -0,5 -0,5 -0,8
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Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2020

Bokslut 
2020 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

TOTALT

K -28,7 -28,1 98 % 0,6 -26,9 -27,0 100 %

I 14,5 13,4 92 % -1,1 13,9 13,5 97 %

N -14,2 -14,7 103 % -0,5 -13,0 -13,5 104 %

Bygg- och miljötillsynsnämnden -0,6 -0,4 66 %

K -0,4 -0,3 82 % 0,1 -0,6 -0,4 66 %

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

N -0,4 -0,3 82 % 0,1 -0,6 -0,4 66 %

Gemensam administration

K -0,5 -0,2 50 % 0,3 -0,6 -0,4 69 %

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

N -0,5 -0,2 50 % 0,3 -0,5 -0,4 84 %

Bygglov och tillsyn

K -10,1 -9,5 94 % 0,6 -9,4 -9,4 99 %

I 7,4 6,6 90 % -0,8 7,3 6,9 95 %

N -2,7 -2,8 105 % -0,1 -2,1 -2,4 114 %

Kart- och mätverksamheten

K -6,1 -5,8 97 % 0,3 -5,7 -5,7 98 %

I 2,0 2,2 108 % 0,2 2,1 2,0 96 %

N -4,0 -3,7 91 % 0,5 -3,6 -3,6 100 %

Miljöskydd

K -7,2 -7,4 103 % -0,2 -6,7 -6,4 96 %

I 3,3 2,8 85 % -0,5 2,7 2,8 103 %

N -3,9 -4,6 118 % -0,7 -4,0 -3,7 91 %

Hälsoskydd

K -1,5 -1,3 87 % 0,2 -1,0 -1,1 113 %

I 0,8 0,7 92 % -0,1 0,7 0,7 102 %

N -0,7 -0,6 81 % 0,1 -0,3 -0,4 145 %

Livsmedel

K -1,0 -1,1 112 % -0,1 -0,9 -0,9 97 %

I 1,0 1,1 106 % 0,1 1,0 1,0 101 %

N 0,0 0,0 100 % 0,0 0,1 0,1 165 %

Bostadsanpassning
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Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2020

Bokslut 
2020 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

K -2,0 -2,4 120 % -0,4 -2,0 -2,8 140 %

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

N -2,0 -2,4 120 % -0,4 -2,0 -2,8 140 %

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

Kommentar

Bygglov och tillsyn

Den nationella inbromsningen på bostadsmarknaden under 2018 och 2019 har fortsatt och syns 
även i resultatet för 2020. Konjunkturen är fortsatt nedåtgående och intäkterna har minskat med 
cirka 3-5 procent. För att parera detta intäktsbortfall matchar avdelningen sin personalstyrka med 
naturliga avgångar som inte kommer att återbesättas.

Antal nya ärenden har ökat under 2020 jämfört med tidigare år men det har skett en förändring i 
fördelningen av större och mindre ärenden. De större intäktsbringande ärendena har minskat med 
cirka 50 procent och antal mindre ärenden har ökat. Sammantaget minskar intäkterna totalt 
jämfört med föregående år trots en ökning i antal. Flera mindre ärenden genererar även en högre 
tidsåtgång för rådgivning och allmänna frågor, något som inte är debiterbart och inkomstbringande. 
Utöver det har antalet förhandsbesked halverats jämfört med 2019 vilket tyder på en sämre 
framtidstro. Effekten intäktsbortfall av denna förändring i ärenden uppskattas till 0,5 miljoner 
kronor. Förändringen är en direkt effekt av coronapandemin, detta då de större byggbolagen inte 
längre ansöker om bygglov och inkommer med stora ärenden till avdelningen.

Den sammantagna helhetsbilden av verksamheterna är att de erhåller ett underskott som uppgår till 
0,1 miljoner kronor.

Kart- och mätverksamheten

Liksom inom bygglovsverksamheten är konjunkturen en osäkerhetsfaktor som kan påverka 
intäkterna negativt. Under årets sista månader ökade dock beställningarna vilket fick till följd att 
intäkterna översteg budget med 0,2 miljoner kronor. Främst inom nybyggnadskartor samt 
utstakning. Under året har verksamheten anpassat sin personalstyrka för att möta den minskade 
efterfrågan och därmed har personalkostnaderna minskat med 0,3 miljoner kronor.

Verksamheten levererar ett överskott vilket uppgår till 0,5 miljoner kronor.

Miljö

Driftutfall för miljöskydd innehåller enskilda avlopp. Tillsynsintäkterna för enskilda avlopp är 
betydligt lägre än budgeterat, dels för att omprioritering gjordes under året som sänkte 
ambitionsnivån över hur många avlopp som skulle få tillsyn framförallt på grund av  corona och dels 
för att personalen som arbetar inom gruppen enskilda avlopp inte har varit fulltalig under året. En 
annan bidragande orsak till att just intäkterna inom avlopp avviker kraftigt från budget är att fler 
avlopp har varit godkända i detta område än vad som är budgeterat. Avlopp som är godkända 
betalar färre antal timmar än de som som får förbud.

Utöver avlopp så har färre bergvärmeansökningar kommit in än tidigare år vilket bidragit till 
mindre intäkter.

Inom hälsoskyddsområdet beror driftutfallet framförallt på minskad tillsyn av verksamheter som 
betalar avgift efter tillsyn (verksamheter med timavgift). För 2020 var planen att alla LSS-boenden 
och mindre gruppboenden skulle besökas men som på grund av corona och ett steg att minimera 
smittspridningen prioriterades dessa bort och genomförs vid ett senare tillfälle.

Inom de flesta verksamheter har personal av olika anledningar arbetat deltid som gör att 
personalkostnaderna ligger något lägre än beräknat inom vissa områden. En effekt av corona är att 
flera verksamheter, däribland miljö drabbas av höga kostnader vid årets förändring av 
semesterlöneskuld. Detta då personal inte nyttjat alla sina semesterdagar i lika hög grad som 



Bygg- och miljötillsynsnämnden, Verksamhetsberättelse 22(25)

vanligtvis sker.

Miljöavdelningens helhets resultat uppnås genom att ser verksamheterna: gemensam 
administration, miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel tillsammans. Avdelningens minskade 
intäkter, samt en hög förändring av semesterlöneskuld pareras med en stor kostnadsmedvetenhet 
vilket gör att avdelningens totala underskott uppgår till 0,4 miljoner kronor.

Bostadsanpassning

Verksamheten bostadsanpassning möjliggör att en person med funktionsnedsättning kan få ett 
lagstadgat bidrag till att anpassa sin permanenta bostad och därmed kunna leva ett självständigt liv 
i det egna boendet. Under 2019 märktes en markant ökning i antal ärenden samt att de var mer 
omfattande, komplexa och därmed kostsamma. Av de som ansöker om bostadsanpassning är 75 
procent över 65 år och tillhör den ökande, åldrande delen av befolkningen som i större utsträckning 
bor kvar i sina bostäder allt längre. Ytterligare en grupp som ökar är barn och vuxna med 
funktionsnedsättning och omfattande assistans.

I och med pandemins inträde skedde det en initial minskning i den inkommande ärendemängden 
vad det gäller bidragsansökan. Många av de bidragssökande befinner sig i riskgrupp och var oroliga, 
de ville inte släppa in hantverkare i sin bostad. De avvaktade därmed med att söka bidrag. Under 
perioden augusti till oktober skedde en förändring i beteende och antal ärenden ökade igen. I och 
med den ökade smittspridningen och skarpare restriktioner mattades bidragsansökningarna dock 
under årets sista kvartal. Sammantaget har corona pandemin påverkat bidragsansökningarna i så 
hög grad att verksamheten endast går med ett underskott om 0,4 miljoner kronor jämfört med 
föregående års underskott vilket uppgick till 0,8 miljoner kronor.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 2020 Bokslut 2020 % Avvikelse mot 
budget

Totalt (mnkr) 0,5 0,0 0,0 % 0,5

 Årligt anslag 0,5 0,0 0,0 % 0,5

Kommentar

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

 2020 Totalt, projekt

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos Klart 
år

Totalt (mnkr) 1,6 0,9 4,5 2,3 2,3

Digital 
samhällsbyggnadsprocess 1,6 0,9 4,5 2,3 2,3 2020

Kommentar

Digital samhällsbyggnadsprocess 

Projektet en digital samhällsbyggnadsprocess har en budget på 8,5 miljoner totalt för åren 2018-
2022, varav 4,0 miljoner kronor återfinns inom kommunstyrelsen och resten inom bygg- och 
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miljötillsynsnämnden. Projektet avslutas 2020 i och med övergången till nya redovisningsregler 
enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Målsättningen är att nå en helt 
digital samhällsbyggnadsprocess med starkt kundfokus. Projektet startade 2017 med att en 
handlingsplan togs fram. Under 2018 inleddes en mer operativ fas, bland annat kring digitalisering 
av detaljplaner, översiktsplan, införande av e-tjänster, upphandling av ett projektverktyg och 
förberedelser för en digitaliseringsplan för dokument. Arbetet fortsatte under 2019 med bland annat 
att implementera projektverktyget och påbörja planen för digitalisering av handlingar. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har också utvecklat metoder för medborgardialog, bland annat med 
3D-modellering för bättre visualisering av samhällsbyggnadsprojekt. Under 2020 har bland annat 
fokus varit att optimera processer. För att möta förväntningar från kommuninvånare, har 
planprocessen optimerats och en översyn av projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt pågår 
för att skapa mer effektivitet i projekten. Vidare har alla markytor digitaliserats för en bättre 
kravställan i upphandlingar och för att förenkla och effektivisera uppföljning av avtal. Utvecklingen 
av 3D-visualisering fortsätter inom flera projektområden främst för strategiskt viktiga projekt, där 
bland annat fokus är att utveckla medborgardialogen för att bli mer kommunikativ och demokratisk 
för kommunens invånare.

Analys - Medarbetare

Personal

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Antal anställda 36 36 37

Varav tillsvidareanställda 33 34 34

Antal årsarbetare 35,7 35,7 37

Medelålder 47,8 46,5 45,4

Medellön (tkr) 40,4 39,1 38,1

Medianlön (tkr) 39 37,6 36,5

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

Samtliga medarbetare Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 68,6 65,0 67,9

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 2,7 9,1 10,0

Kvinnor 8,4 10,3 10,0

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 0,0 0,7 1,9

30 - 49 år 7,9 10,2 14,7

50 år och äldre 3,0 11,1 2,4

Samtliga 6,4 9,9 10,0
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Personalomsättning

 Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Tillsvidareanställda medarbetare 5,9 14,7 8,8

Jämställdhet och mångfald

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Anställda, andel män 36 31 30

Medarbetarenkät 2019

Område Kommunen totalt 
2020

Infrastruktur, 
skydd m.m 2020

Kommunen totalt 
2019

Infrastruktur, 
skydd m.m 2019

Motivation 83 80 81 78

Ledarskap 83 80 82 79

Styrning 81 78 80 75

HME 82 79 81 77

Kompletterande text:

Kommentar

Sjukfrånvaron har minskat sedan tidigare år, både vad gäller korttidssjukfrånvaro och antalet 
sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer. Inom en liten förvaltning med relativt få 
medarbetare kan förändringen av nyckeltalet påverkas stort mellan olika perioder, men det är en 
positiv trend under ett år starkt påverkat av pandemin. Vallentuna kommun som arbetsgivare har 
fortsatt arbeta systematiskt och långsiktigt i syfte att minska antalet långtidssjukskrivna och 
samtliga långtidssjukskrivna har en rehabiliteringsplan som aktivt följs upp och utvärderas. Varje 
chef följer upp korttidsfrånvaron var tredje månad för att i tidigt skede uppmärksamma 
medarbetarens sviktande hälsa eller upplevda arbetssituation. Syftet är att kunna sätta in åtgärder 
snabbt för att förändra situationen för medarbetaren och stävja en eventuell begynnande 
långtidssjukskrivning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
kommunledningens riktlinjer under pandemin. Respektive förvaltningschef har fattat beslut om 
tillämpning av dessa riktlinjer för att säkerställa minskad smittspridning kopplat till att hålla 
avstånd, hygien och att arbeta hemifrån. Huvudregel inom samhällsbyggnadsförvaltningen är att 
arbete ska ske på distans i den mån verksamheten har kunnat bedrivas så. En stor del av 
medarbetarna har distansarbetat sedan mitten av mars. De medarbetare som har arbetsuppgifter 
som inte kunnat utföras på distans har arbetat på kontoret vid dessa tillfällen. Medarbetare som har 
haft behov av att tillfälligt vara på kontoret har kunnat arbeta isolerat med så få sociala kontakter 
som möjligt. Förvaltningarna har beslutat om ett maximalt antal medarbetare på plats samtidigt. De 
strikta riktlinjerna kring att arbeta på distans möttes inledningsvis med viss kritik, då kommunen 
tog striktare riktlinjer än andra kommuner i regionen. Statistiken visar samtidigt att förvaltningarna 
lyckats begränsa smittspridning och sjukdom under året. Möjligheterna för medarbetare på 
samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta hemifrån med milda symtom har samtidigt begränsat 
både smittspridning och sjukfrånvaron.
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Diagrammet visar den totala sjukfrånvaron per månad inom bygg och miljötillsynsnämnden.

Personalomsättningen har minskat i jämförelse med föregående år och motsvarar två personer som 
valt att avsluta sin anställning i Vallentuna kommun. Den procentuella förändringen av nyckeltalet 
påverkas stort av att det är en liten förvaltning med relativt få medarbetare.

Omställningen till distansarbete genomfördes snabbt med verktyg för digitala möten, vilket 
möjliggjorde att kommunikationen och det planerade arbetet kunde genomföras i så pass hög 
utsträckning att distansarbete kunde tillämpas fullt ut för de yrkesgrupper som inte behöver arbeta 
på plats. I syfte att förebygga skador och förbättra arbetsmiljön vid distansarbete har medarbetare 
erbjudits möjlighet att ta hem tillbehör som datorskärm, stolar och skrivbord exempelvis. Det har 
publicerats filmer och övningar på intranätet via företagshälsovården kring avslappningsövningar 
och pulshöjande aktiviteter för rörelse.

Under hösten genomfördes en enkätundersökning om distansarbete för de som arbetat på de 
centrala förvaltningskontoren. Syftet var att utvärdera distansarbetet för möjliggöra framtida 
effektiviseringar kopplat till kostnader, tid, produktivitet och kvalitet med nya arbetssätt och 
digitalisering. Nästan 70 procent ansåg att de kan utföra det mesta eller allt arbete på distans, 87 
procent bedömer att de är lika eller mer effektiva i sitt arbete på distans. Även om svaren bör tolkas 
med en viss försiktighet, med tanke på att orsaken till arbetssättet är en pågående pandemi och att 
medarbetarna därför är extra villiga att anpassa sig, så talar utfallet tydligt för att ett mer flexibelt 
arbetssätt vad gäller arbete hemifrån/på distans kontra kontinuerlig närvaro i kontorslokaler är 
både möjligt och positiv.

Medarbetarundersökningen i kommunen genomförs varje år som en del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Tidigare genomfördes enkäten under hösten, men sedan 2020 och framåt 
genomförs den under våren. Vartannat år genomförs en större och mer omfattande enkät och 
vartannat år genomförs en mindre enkät med fokus på OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö) 
och HME (hållbart medarbetarengagemang). 2020 års medarbetarenkät var av det mindre 
formatet, även kallat pulsmätning. Resultatet av medarbetarundersökningen visar på stärkta 
resultat för både kommunen som helhet samt inom området infrastruktur, skydd m.m. vilket är en 
positiv trend. Resultatet för Samhällsbyggnadsförvaltningen (bygg och miljötillsynsnämnden) visar 
på stärka resultat inom motivation och ledning, vilket är en positiv trend och förvaltningen har 
sedan undersökningarna tidigare år arbetat med att formulera fokusområden för att stärka och 
utveckla medarbetarskapet.
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Nämnden i korthet 

  Ordförande: Lars Carlsson Bruttokostnad *: 64,9 Mn
kr  

 Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: 59,4 Mn
kr  

 Förvaltningschef: Petri Peltonen Budgetavvikelse i år: 0,7 Mn
kr  

 Antal årsarbetare: 32 Budgetavv. föregående år: 0 Mn
kr  

 * Exklusive nämndsinterna transaktioner och ex-
klusive intäkter     

 ** Alla intäkter minus alla kostnader     

Nämndens uppgift är att: 

Fritidsnämnden har ansvaret för fritidsfrågorna i kommunen och ska främja en meningsfull fritid 
för kommunens invånare. Nämnden har också till uppgift att stödja föreningar och andra organisat-
ioners fritidsverksamhet genom att erbjuda olika former av föreningsservice samt anslag och fördela 
bidrag till föreningar. 

Fritidsnämnden ska också samordna kommunens olika insatser inom förebyggande ungdomsarbete 
och samarbeta med andra aktörer i syfte att motverka brott, våld, rasism, alkohol- och drogmiss-
bruk bland ungdomar. Nämnden ansvarar även för utförande av lotteritillstånd. 



Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 4(24) 

Viktiga händelser under året 
Fritidsnämndens verksamheter påverkades på många sätt av coronapandemin som drabbade värl-
den under 2020 och har anpassat verksamheterna efter de restriktioner och allmänna råd som kom-
mit under året. Kommunens föreningar har påverkats på olika sätt och nämnden har arbetat för att 
möjliggöra för föreningarna att fortsätta bedriva verksamhet under rådande omständigheter. Fri-
tidsnämnden har beslutat att föreningar som inkommer med ansökan om aktivitetsstöd, avseende 
våren och hösten 2020, ska kunna få ett eventuellt bortfall reglerat ekonomiskt. Kompensationen 
baseras på en jämförelse med motsvarande period föregående år. Nämnden har genomfört anpass-
ningar i både inomhus- och utomhusanläggningarna i dialog med föreningslivet. Årets sista veckor 
stängde nämnden alla idrottsanläggningar för organiserad träning, såväl inomhus och utomhus, 
med anledning av de skärpta restriktionerna. 

Nämnden har arbetat för att i hög grad ställa om de öppna ungdomsverksamheterna istället för att 
stänga dessa. Anpassningar i verksamhet och antal samtidiga besökare har gjorts. I slutet av året 
stängde fritidsgårdarna och erbjöd verksamhet utomhus samt digitalt. 

Inför sommaren planerade nämnden för ett ökat tryck i verksamheterna då prognosen var att 
många skulle stanna hemma med anledning av coronapandemin. Fältverksamheten var ute fler 
kvällar och fritidsgårdarna erbjöd fler aktiviteter denna sommar jämfört med tidigare år. Nämnden 
beslutade även att öppna Kvarnbadet, med en begränsning på max 500 besökare samtidigt. Under 
året har även Kvarnbadet hunnit fylla 50 år. 

Under pandemin har nämnden sett ett ökat intresse för friluftsliv och nyttjandet av kommunens na-
turområden samt anläggningar och platser för friluftsliv. Innan pandemin slog till initierade nämn-
den ett utvecklingsarbete kring friluftsliv vilket har fått extra fart under året. Nämnden har utveck-
lat möjligheterna till friluftsliv och spontanträning. Detta har skett bland annat genom utveckling av 
gamla och nya grillplatser, ett nytt utegym med fokus på träningsovana personer och personer med 
svårigheter att röra sig samt att idrottsanläggningar har erbjudits för spontan träning. Nämnden har 
också utvecklat stödet till friluftsföreningarna, genomfört familjevandringar i samverkan med Fri-
luftsfrämjandet samt gått med i Naturkartan som är en digital friluftsguide. 

Kommunfullmäktige gav 2017 fritidsnämnden i uppdrag att omlokalisera fritidsgårdsverksamheten 
i centrala Vallentuna. Öppnandet av den nya fritidsgården Mega skedde 14 februari och verksam-
heten fick en bra start med ökat antal besökare där framför allt andelen flickor har ökat. 

Under sommaren etablerades en badplats vid Toftesta Holme i Garnsviken. De sista delarna med 
bland annat rullstolsramp färdigställs under 2021. 

I slutet av 2019 inledde fritidsnämnden ett samarbete med Korpföreningen i Vallentuna genom pro-
jektet Riskful Play. Syftet med projektet är bland annat att stärka barn och ungas röst i utform-
ningen av rörelseytor, ge dem kunskap och verktyg att utveckla sin motivation, fysiska kompetens 
och sitt självförtroende. I projektet har Mega-parken utanför fritidsgården byggts, unga har erbju-
dits sommarjobb som inkluderade en ledarutbildning samt att ett flertal medborgardialoger har ge-
nomförts i arbetet med att utveckla Snapptunafältet och möjliga leder för mountainbikes. 

Under året har nämndens beslutat om nya fördelningsprinciper vid fördelning av tider i kommu-
nens lokaler och anläggningar samt reviderat nämndens bidragsnormer. Utvecklingen av dessa styr-
dokument har gjort i dialog med kommunens föreningsliv. 
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Verksamhetsförändringar 
Fritidsnämnden har inte genomfört några större verksamhetsförändringar under året. 
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Framtiden 
Fritidsnämnden och dess medarbetare värnar om grundläggande demokratiska värden och arbetar 
för att dess verksamheter och anläggningar ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare oav-
sett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. Nämndens medarbetare bidrar till utveckl-
ingen av Vallentunas breda fritidsutbud och verkar för att erbjuda möjligheter till en aktiv fritid 
även under de utmaningar som den rådande pandemin skapar. Arbetet med att ställa om verksam-
heten, inte ställa in, fortsätter således under 2021. 

Under 2021 kommer fritidsnämnden, tillsammans med kulturnämnden, uppmärksamma temat 
"Demokrati" samt "Friluftslivets år". Årets aktiviteter ska genomsyras av dessa teman i syfte att fira 
och uppmärksamma demokratin och friluftslivet. 

Friluftslivets år leds av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor 
att komma ut i naturen samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Val-
lentuna har fantastiska möjligheter att utveckla friluftslivet och här har fritidsnämnden en självklar 
roll att fylla. 

Från årsskiftet ansvarar nämnden för kommunens träffpunktsverksamheter och inleder med att ut-
veckla bemanningen av verksamheterna. Ambitionen är att erbjuda träffpunkter och aktiviteter för 
de aktuella målgrupperna på flera platser i kommunen och att verksamheten ska planeras och ut-
vecklas i samråd med föreningar och besökare. 

Utvecklingen av anläggningar för spontanidrott fortsätter och under året påbörjas byggnationen av 
den nya anläggningen på Snapptunafältet och invigningen sker under 2022. Kvarnbadet är en plats 
som attraherar många besökare varje sommar. Anläggningen är dock ålderstigen och bland annat 
reningsverket är i stort behov av att rustas upp. 

Under året lanserar nämnden ett nytt boknings- och bidragssystem. Syftet är att göra det enklare för 
föreningarna att administrera föreningsstödet och sina egna lokal- och anläggningsbokningar. 
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Måluppfyllelse 
Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk 
inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. 

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall 

 Kommungemensamma 
mål Nämndens mål 

Totalt antal: 5 6 

Målet är uppfyllt: 3 3 

Målet är delvis uppfyllt: 2 3 

Målet är ej uppfyllt: - - 

Strategiska inriktningar 

Här växer människor och företag 

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsik-
tigt hållbar. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Fritidsnämnden arbetar aktivt med att bidra till en hållbar utveckling av Vallentuna kommun. Un-
der året har nämnden arbetat med att öka kunskapen och miljömedvetenheten hos verksamheter-
nas föreningar och besökare genom att informera om energi- och vattenförbrukning på Vallentuna 
IP. Detta har exempelvis skett genom att informera om hur mycket vatten en spolning av isen krä-
ver. Arbetet har, i dialog med föreningslivet, resulterat i färre antal spolningar av isen, vilket i sin tur 
ger minskad vatten- och energiförbrukning. 

Nämnden har under coronapandemin sett ett ökat intresse för spår, leder, friluftsliv och naturupp-
levelser. Utifrån detta har nämnden arbetat med att tydliggöra information på webbsidor samt gått 
med i den rikstäckande friluftsguiden Naturkartan där invånare och besökare kan hitta naturområ-
den, friluftsaktiviteter och besöksvärda platser. Syftet är också att genom besök i naturen öka förstå-
elsen för miljö och klimat. Under hösten har även två grillplatser gjorts i ordning i kommunen, en 
grillkåta vid Vallentuna IP och en mindre grillplats i Lovisedal i södra Vallentuna. 

Nämndens mål: Fritidsnämnden ska systematiskt minska verksamhet-
ernas klimatpåverkan. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Fritidsnämnden ska aktivt bidra till kommunens arbete med ISO 14001. Nämnden ska använda 
material effektivt, sänka energiförbrukningen, minska användandet av farliga kemikalier samt 
skapa en bra avfallshantering. Miljöanpassade inköp av varor, maskiner och fordon ska öka och vid 
underhåll på fritidsnämndens anläggningar ska miljövänliga alternativ prioriteras. Fritidsnämnden 
ska ha en nära dialog med det ideella föreningslivet gällande inriktning i miljöarbetet för att möjlig-
göra för dem att göra miljömässigt hållbara val. 
 
Prioriterade områden: 
- Nämnden ska sänka förbrukningen av energi och vatten.  
- Nämnden ska minska användandet av kemikalier.  
- Nämnden ska minimera spridningen av mikroplaster. 
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Fritidsnämnden installerade under slutet av 2019 ett nytt återvinningssystem som tar tillvara över-
skottsvärme från kylmaskinerna i ishallen på Vallentuna IP. Under 2020 har effektförbrukningen av 
detta följts upp och visar på en betydligt lägre energiförbrukning med det nya återvinningssystemet 
på plats, vilket också syns i tabellen för indikatorer längre ner. På helår är energiminskning i ishal-
len drygt 20 procent. 

Fritidsnämnden har genom en satsning på friluftspedagogik i skolorna, utvecklat arbetet med natur-
upplevelser och friluftsliv, i syfte att bidra till värdefull förståelse för miljö och klimat i linje med 
Vallentuna kommuns miljöstrategi. All personal inom fritidshemmen i Vallentuna har deltagit i ut-
bildningen ”Friluftsliv” som har specialutformats av Friluftsfrämjandet utifrån lokala önskemål och 
behov. Syftet har varit att etablera ett arbetssätt på kommunens fritidshem med utomhuspedagogik 
och friluftsliv utifrån kunskapen att naturen har positiva effekter på både barns hälsa, inlärning och 
omtanke för miljön. 

Nämndens arbete med att återbruka konstgräs som byts ut har fortsatt under året genom en inven-
tering av mindre områdesgrusplaner, för att på sikt lägga begagnat konstgräs på dessa i syfte att 
göra dem mer användarvänliga. De grusplaner som anläggs med begagnat konstgräs fylls med sand 
istället för granulat för att minimera mängden mikroplaster. 

Energiförbrukning ishallar visar en minskning på drygt 20 procent jämfört med 2019. Detta tack 
vare ett nytt återvinningssystem som tillvaratar överskottsvärme från kylmaskinerna. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Energiförbrukning ishallar (kWh) 1 727 565 2 190 288 2 032 271 

    

    

    

Nämndens mål: Fritidsnämndens verksamheter och föreningsstöd ska 
erbjuda lika rättigheter och möjligheter till en aktiv och meningsfull 
fritid. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Barnkonventionen blir 2020 lag i Sverige och ska implementeras i nämndens verksamheter. Fritids-
nämndens verksamheter och anläggningar ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Verksamheterna ska ha en hög upplevelse av 
trygghet, bidra till en god psykisk och fysisk hälsa i Vallentuna och arbeta för att motverka olika for-
mer av utanförskap. Nämnden fortsätter att utveckla utbudet av fritidsverksamheter för personer 
med olika funktionsvariationer. Detta sker både inom de egna verksamheterna samt genom att 
stötta andra aktörer i deras arbete att etablera och erbjuda verksamhet riktad till målgrupperna. 
 
Prioriterade områden: 
- Nämnden ska implementera barnkonventionen som blir lag.  
- Nämndens stöd till föreningslivet ska utvecklas i syfte att skapa en jämlik fördelning. 
- Nämnden ska utveckla förutsättningar för exempelvis parasporten och andra verksamheter för 
personer med funktionsnedsättningar. 

1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige vilket har påverkat nämndens arbete och varit 
ett övergripande tema för fritidsnämnden under året. I syfte att implementera barnkonventionen 
har en föreläsning för föreningslivet rum i början av året med Unicef, RF/SISU Stockholm och friid-
rottarna och bröderna Michel och Patrick Tornéus. Föreningar har fått stöttning i frågor kring barn-
konventionen och inspirerande material på temat har delats i syfte att sprida goda exempel och in-
spirera verksamheterna. 
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Nämnden har under året arbetat med att personer som vanligtvis besöker funkisverksamheten även 
ska besöka den övriga öppna verksamheten. Arbetet har skett succesivt och på besökarna egna vill-
kor vilket har givit positivt resultat. Hälften av funkisverksamhetens besökare deltar nu även i den 
övriga öppna verksamheten regelbundet. 

Genom ett nära samarbete med kulturnämndens verksamheter har Funkisfestivalen kunnat genom-
föras även detta år. Samtliga deltagare har tränats i scennärvaro och har gemensamt tränat inför 
tävlingen. Arbetet har stärkt deltagarnas självkänsla och självförtroende. Tävlingen genomfördes 
digitalt och sändes live på sociala medier. 

Fritidsnämnden har fortsatt arbeta med den tillgänglighetsinventeringen av natur- och kulturmil-
jöer som påbörjades 2019, ytterligare områden och leder har inventerats under 2020. Arbetet görs 
med hjälp av företaget Willut i syfte att tillgängliggöra och informera om lämpliga tillgänglighetsan-
passade leder. Lederna bedöms utifrån underlag, lutning, tillgång till toaletter med mera och in-
formation om de inventerade lederna och beskrivning av dem finns på kommunens hemsida samt 
de finns upplagda i Naturkartan. 

Nämnden har två föreningar som kommit igång med regelbunden parasportverksamhet i form av 
innebandy och ishockey. Under 2020 har föreningarna blivit stabila i sina organisationer och de 
sprids som goda exempel till andra föreningar både inom kommunen men också regionalt. 

Andel deltagartillfällen som flickor deltar har minskat marginellt mot de två tidigare åren, se ta-
bell nedan. Och antal föreningar som erbjuder parasport är desamma som föregående år; 
ishockey och innebandy. Nämnden arbetar aktivt för att få fler föreningar som erbjuder para-
sport genom exempelvis informationsträffar, stöd och utbildningsinsatser. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Andel deltagartillfällen flickor i bidragsberättigad förening 
i åldrarna 7-20 år (%) 

39 % 40 % 40 % 

Antal föreningar som erbjuder parasport 2 2 0 

    

    

Bästa kommunen att bo och leva i 

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

 Målet är uppfyllt 

Fritidsnämnden arbetar för att erbjuda verksamheter med hög kvalitet. Den interna organisationen 
med föreningsservice som bildades i slutet av förra året har haft regelbunden och nära dialog med 
föreningslivet under våren och sommaren. Detta har varit extra viktigt under det speciella läget med 
coronapandemin för att säkerställa trygga och säkra föreningsaktiviteter i linje med Folkhälsomyn-
dighetens rekommendationer. 

I spåren av coronapandemin har fritidsnämndens motionsspår och leder fått ökad belastning och 
slitage. Marken på elljusspåret på Vallentuna IP har under våren därför renoverats och utjämnats 
för att höja kvaliteten och klara av det ökade trycket när fler nyttjar motionsspår i sin närmiljö för 
träning, motion och rekreation. 

Nämnden har fortsatt arbetet med att skapa en samordning kring och utveckling av kommunens ar-
bete med friluftsliv. En kommungemensam friluftsorganisation har skapats under året, likaså ett 
friluftsråd med externa aktörer. Deltagande sker även vid länsstyrelsens regionala möten. 
 
En jämställdhetskartläggning har genomförts och en handlingsplan kommer att tas fram. Rappor-
tens syfte är att skapa en mer jämlik fördelning av bidrag och lokalsubventioner till bidragsberätti-
gade föreningar. 
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Som ett led i implementeringsarbetet av barnkonventionen som blev lag 1 januari 2020 har fritids-
nämnden haft barnkonventionen som övergripande tema under året, föreläsningar på temat har ägt 
rum för föreningslivet och goda exempel på temat har delats på sociala medier i syfte att inspirera 
och höja kunskapen för att kunna bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

Nämndens mål: Fritidsnämnden ska möjliggöra ett brett fritidsutbud 
av hög kvalité i hela kommunen samt bidra till en god hälsa i Vallentu-
nas skolor. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Fritidsnämndens arbetar för en god folkhälsa i Vallentuna kommun. Nämnden arbetar aktivt för att 
nya föreningar, idrotter och fritidsverksamheter ska kunna etablera sig i Vallentuna kommun och 
förenklar för föreningslivet och andra aktörer att bidra till ett rikt fritidsutbud.  
Fritidsnämnden bidrar till kommunens arbete att höja kvalitén och hälsan i Vallentunas skolor och 
verkar för en god samverkan och dialog mellan skolan och föreningslivet för utökat kunskapsutbyte.  
 
I nämndens verksamheter är inflytande och delaktighet en självklarhet och kommunens invånare 
involveras i verksamheternas planering och utveckling. De öppna ungdomsverksamheterna känne-
tecknas av ungas egen organisering samt att de unga skapar verksamhet och arrangemang för andra 
unga. Nämndens verksamheter arbetar med omvärldsbevakning och genomför brukarundersök-
ningar för att genom kunskap utveckla och säkerställa att ett relevant utbud av aktiviteter, verksam-
heter och anläggningar erbjuds. 
  
Prioriterade områden: 
- Nämndens öppna ungdomsverksamheter ska nå lika många flickor som pojkar.  
- Nämndens verksamheter ska kännetecknas av besökarnas och deltagarnas inflytande och delaktig-
het. 
- Nämnden ska bidra till skolans arbete för trygghet samt en god fysisk och psykisk hälsa. 

Fritidsnämndens ungdomsverksamheter har under året arbetat med att vara könsneutrala i kom-
munikationen gällande aktiviteter och evenemang. Vid planering av aktiviteter har främst flickor 
tillfrågats, vilket har ökat andel deltagande flickor. Planeringen av aktiviteter har till stor del byggt 
på svaren från undersökningen Ung livsstil, vilket också bedöms haft positiv inverkan till att antalet 
flickor som deltar i verksamheten ökat. 

Under hösten genomfördes en brukarundersökning på fritidsgårdarna Mega och Haket. Undersök-
ningarna visar att besökarna upplever högt inflytande och delaktighet, se tabellen med indikatorer 
längre ner. 

Nätverkandet i frågor om barnkonventionen har pågått under hela året sedan barnkonventionen 
blev lag 1 januari 2020. I och med coronapandemin dyker frågor som tidigare inte hanterats upp, 
som exempelvis rättigheter att filma barns aktiviteter och lägga ut i olika plattformar. 

Fritidsnämnden har utvecklat arbetet med naturupplevelser och friluftsliv, i syfte att bidra till en 
god fysisk och psykisk hälsa i skolan, samt värdefull förståelse för miljö och klimat. All personal 
inom fritidshemmen i Vallentuna har deltagit i utbildningen ”Friluftsliv” som har specialutformats 
av Friluftsfrämjandet utifrån lokala önskemål och behov. 
 
120 pedagoger har fått utbildning både i digital form med filmer och föreläsningar samt med prak-
tiska moment i skogen. Personalen har fått tälja med kniv, yxa och såg, bygga vindskydd samt laga 
mat över öppen eld. Det har varit samtal om ledarskap, allemansrätt samt utrustning och säkerhet. 
Ledarna från Friluftsfrämjandet har även förmedlat naturupplevelsen med dofter, ljud och känsla. 
Personal som arbetar med elever som har särskilda behov har fått fördjupad undervisning för att 
kunna möta dessa elevers frågor och funderingar på ett bra sätt. 

Syftet har varit att etablera ett arbetssätt på kommunens fritidshem med utomhuspedagogik och fri-
luftsliv utifrån kunskapen att naturen har positiva effekter på både barns hälsa, inlärning och om-
tanke för miljön. Målet med utbildningen är att pedagogerna efter avslutad utbildning ska känna sig 
trygga i att ta med eleverna ut i naturen för att utöva friluftsliv i Vallentunas skogar. Att ge barnen 
chansen att uppleva naturen oftare, släppa mobilen och att de tidigt lär sig att uppskatta naturen, 
värna om den och lär sig använda den som en källa till såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande. 
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Andelen flickor i de öppna ungdomsverksamheterna avser fritidsgårdarna Mega och Haket till-
sammans. Var för sig har Mega ökat andelen flickor medan Haket har minskat andelen flickor. 
Andelen besökare som upplever högt inflytande i de öppna ungdomsverksamheterna baseras på 
en brukarundersökning under hösten 2020 som gjorts på båda fritidsgårdarna. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Andelen flickor i de öppna ungdomsverksamheterna (%) 36 % 38 % 33 % 

Andelen besökare som upplever högt inflytande i de 
öppna ungdomsverksamheterna (%) 

91 % - - 

    

    

Fler och växande Vallentunaföretag 

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

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Fritidsnämnden arbetar för att företag, föreningar och invånare ska ha förutsättningar att växa och 
skapa gemensamma arrangemang. Nämnden stöttar föreningslivet i marknadsföring av sina verk-
samheter och aktiviteter, samt att utveckla utbudet av kostnadsfria lovverksamheter. 

I samarbete med Sports Club Vallentuna anordnade fritidsnämnden gratis simskola för 9-15-åringar 
under jullovet för att stötta ännu ej simkunniga inom målgruppen. Simkunnighet har historiskt va-
rit något som vi i Sverige ser som en självklarhet. Tyvärr har det i och med begränsade resurser både 
hos skolan och enskilda familjer blivit något som är svårt att säkerställa att alla kan genomföra. Ge-
nom samarbetet erbjöds tre lektioner för totalt 24 personer uppdelade i mindre grupper under jullo-
vet. 

Fritidsnämnden subventionerar simskola för Vallentunas invånare på sommaren. På detta sätt kan 
vi stötta några lite extra så att målet för Idrott och hälsa uppnås i skolan och att eleverna förhopp-
ningsvis lär sig simma på sikt. Erbjudandet innebär tre lektioner för totalt 24 personer i åldrarna 9-
15 år under jullovet 2020. 

Som ett led i att attrahera nya invånare till Vallentuna har en badplats vid Toftesta Holme färdig-
ställts under året, ett utomhusgym byggts vid Kvarnbadet samt ett stort reparations- och under-
hållsarbete gjorts på motionsspår vid Vallentuna IP samt Össeby då dessa i samband med att många 
arbetar hemma har fått ett ökat antal besökare. 

Tillsammans med projektet Riskful Play har fritidsnämnden skapat Mega-parken utanför fritidsgår-
den Megas lokaler. Parken inbjuder bland annat till parkour, slackline och skate, och har tagits fram 
i dialog med barn och ungdomar samt byggts tillsammans med ungdomar från gymnasiet. 

Nämndens arbete med den lokala Funkisfestivalen, en musikfestival för funktionsvarierade, är ett 
tydligt exempel på verksamhet som får människor att växa. I samarbete med kulturnämndens verk-
samheter genomfördes festivalen digitalt och sändes på sociala medier med ett mycket gott resultat. 
Funkisfestivalen ska drivas av målgruppen det arrangeras för och ett viktigt fokus i arbetet har varit 
att engagera deltagare i beslut och arbetsuppgifter. 

Som en del i förebyggande arbete har fältgruppen tillsammans med öppenvården, fortsatt att er-
bjuda kurser i föräldrastödsprogrammet Komet. Efterfrågan för att delta i detta program är stort vil-
ket gjort att kursen även erbjudits under 2020. 
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Nämndens mål: Fritidsnämnden ska skapa goda förutsättningar för att 
människor, föreningar och företag att utvecklas och växa. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Fritidsnämnden möjliggör för föreningar och företag att attrahera och genomföra arrangemang i 
Vallentuna. Genom detta stöttar nämnden det lokala föreningslivet och näringslivet och ökar kom-
munens attraktionskraft. Fritidsnämnden arbetar i samverkan med både kommunala och externa 
aktörer för ett tryggare Vallentuna. Nämnden fortsätter satsningen på att öka möjligheterna för 
kommunens vuxna och föreningar att bidra till tryggheten genom bl.a. nattvandring. 
 
Prioriterade områden: 
- Nämnden ska förenkla för föreningar att genomföra arrangemang och tävlingar. 
- Nämnden ska samverka i kommunens förebyggande och främjande trygghetsarbete. 
- Nämnden ska aktivt stimulera och uppmuntra unga föreningsledare. 

Nämnden har varit fortsatt aktiv i gruppen Tryggare Vallentuna. Arbetet i gruppen har i den rå-
dande situationen med coronapandemin varit avgörande för att få en tydlig och aktuell lägesbild 
samt skapat bra möjligheter för att planera sommarens behov av insatser i kommunen. 

I slutet av augusti arrangerade fritidsnämnden tillsammans med Riskful Play en dialogworkshop för 
mountainbikeintresserade i Vallentuna. Det kom närmare 50 deltagare såväl unga som gamla och 
under dialogmötet framkom att det saknas bra spår för cykling i Vallentuna kommun och att åkarna 
önskar utrymme att utöva sitt intresse utan att störa andra. I och med det stora intresset har nu en 
grupp gått samman och startat en förening - Vallentuna MTB-Park. Fritidsnämnden har beslutat att 
utreda frågan om MTB-spår i Vallentuna tillsammans med denna förening och inom projektet Risk-
ful Play. 

Friluftsföreningar har i och med det ökade intresset för friluftsliv och naturupplevelser fått skjuts i 
sin verksamhet. Bland annat har Friluftsfrämjandets lokalförening, med stöd från fritidsnämnden, 
arrangerat familjevandringar anpassade för nybörjare. Dessa har lockat många familjer, både kom-
muninvånare och från andra kommuner, ut i naturen runt om i Vallentuna. 

I slutet av året startades en tränarutbildning för unga ledare i åldern 15-20 som ett led i att skapa 
förutsättningar för människor och föreningar att växa. Utbildningen består av tre träffar och hade 
18 deltagare, 10 killar och 8 tjejer. 

Under året har totalt fyra olika föreningar nattvandrat. Att motivera föräldrar att frivilligt delta 
är ett ständigt pågående arbete med varierande resultat. Detta år har en förening färre nattvand-
rat jämfört med föregående år. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Antal föreningar med föreningsstöd för nattvandring 4 5 - 
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Närmare till allt 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en väx-
ande storstadsregion. 

 Målet är uppfyllt 

Fritidsnämnden arbetar för att verksamheter och aktiviteter ska erbjudas i hela Vallentuna kom-
mun. Nämnden är aktiv i delregionala och regionala samarbeten för att hitta smarta och kostnadsef-
fektiva sätt att tillsammans med andra kommuner utveckla fritidsutbudet. Regionalt och delregion-
ala samarbeten är något som varit extra viktigt under coronapandemin för att diskutera tolkningar, 
synsätt och samsyn kring tolkning av nya riktlinjer. 

Likaså är nämnden aktiv i arbetet med samhällsplaneringsprocesser som översiktsplaner i flera 
olika delar av kommunen. Detta för att tidigt komma in i processer, kunna påverka och bidra till en 
aktiv och växande storstadsregion. 

En stor och viktig del i nämndens arbete med att finnas i hela kommunen samt att främja utbudet 
av attraktiva fritidsaktiviteter är utvecklingen av friluftslivet. På grund av coronapandemin har en 
betydligt större mängd människor letat sig ut i naturen, både personer som är vana vid friluftsakti-
viteter och mer ovana utövare. Detta är i grunden mycket positivt och fritidsnämnden har haft möj-
lighet att på flera sätt möta det ökade behovet av tillgången till natur. Effekten har blivit att högre 
krav ställs på fritidsnämndens verksamheter för att skapa tillgång till områden, informera om alle-
mansrätten och reparera det som slits på nämndens utomhusanläggningar. Som ett resultat av det 
har nämnden ökat närvaron på rastplatser och övriga utomhusanläggningar. 

Parkbänkar har också byggts och placerats ut på strategiska platser där många äldre rör sig, där-
ibland på Snapptunafältet. Längs motionsspåren vid Vallentuna IP har sittbänkar tillverkats av 
stormfällda träd och placerats ut längs spåren. Spårräknare har installerats i spåret för att få sta-
tistik på nyttjandet av våra spår, vilket också kan ge information om vilken spårlängd som används 
mest. 

 

Nämndens mål: Fritidsnämndens mötesplatser och anläggningar 
skapar möjligheter för en meningsfull fritid i hela Vallentuna kommun. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Fritidsnämndens verksamheter ska finnas nära Vallentuna kommuns alla lokalsamhällen. Nämn-
den deltar i kommunens strategiska samhällsplanering och fungerar som en viktig remissinstans i 
utvecklingen av Vallentuna kommun.  Nämnden möjliggör spontanidrottande och motion i hela 
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kommunen och nämnden vill utveckla den urbana miljön med centrumnära ytor för spontanaktivi-
teter. Nämnden arbetar för att befintliga anläggningar är välskötta, moderna och relevanta för att 
säkerställa goda förutsättningar för en attraktiv och meningsfull fritid.  
 
Nämnden utvecklar, tillgängliggör och marknadsför möjligheterna till ett aktivt friluftsliv och arbe-
tar fokuserat med Roslagsleden samt Snapptunafältet. I det arbetet utvecklas befintliga och nya fri-
luftsbad och motionsspår samt att Kvarnbadet utvecklas för att fortsatt vara ett attraktivt besöks-
mål. 
 
Nämnden ska verka för öppna ungdomsverksamheter i flera delar av Vallentuna kommun. Ung-
domsverksamheterna ska arbeta för att nå nya målgrupper samt erbjuda verksamhet under alla lov. 
 
Prioriterade områden: 
- Nämnden ska utreda möjligheterna att erbjuda öppen ungdomsverksamhet i flera delar av  
Vallentuna kommun.  
- Nämnden ska skapa en levande långsiktig plan för utvecklingen av spontanidrott och  
spontanrörelse. 
- Nämnden ska bidra till utvecklingen av Vallentunas friluftsliv. 

Nämnden har under året påbörjat arbetet med att se över hur mobila fritidsledare kan arbeta i kom-
munen. Inspiration har hämtats från andra kommuner där mobilt fritidsledarskap är en del av den 
ordinarie verksamheten. Samtliga tillfrågade kommuner har svarat samt skickat med uppdragsdo-
kument och presentationer. Arbetet kommer fortsätta 2021 för att öka möjligheten till deltagande i 
nämndens verksamhet oavsett vilken del av kommunen du som ungdom bor eller vistas i. 

Då nämndens öppna ungdomsverksamheter har varit tvungna att begränsa antalet fysiska besökare 
på plats, har en digital fritidsgård startats. Den skapar möjlighet att tillsammans med fritidsledare 
delta och närvara med ungdomar i olika typer av aktiviteter. Förhoppningen är att detta även ska 
locka nya ungdomar till verksamheten. 

Fritidsnämnden har under våren gått med i den rikstäckande friluftsguiden Naturkartan. Guiden 
finns både tillgänglig på webben och i appen Naturkartan. Naturkartan samlar och presenterar na-
turreservat, friluftsområden, leder med mera i de kommuner som är anslutna, vilket gör det lätt för 
besökare och invånare att hitta såväl besöksmål som information om dessa. 

I november invigdes ett nytt utegym i närheten av Kvarnbadet, som syftar till att uppmuntra trä-
ningsovana, äldre och de med funktionsvariationer till rörelse. Platsens är strategiskt placerad med 
närhet till både Björkby-Kyrkvikens promenadstråk, Kvarnbadet, Väsbygårdens vårdboende, ser-
vicebostäder samt Hälsans stig. Fokus på utrustningen är att träna balans och rörelsemotorik samt 
stimulera sinnen såsom känsel och hörsel. Förhoppningen är att miljön ska tillåta både fysisk trä-
ning och återhämning i form av sittplatser och vegetation. Utformningen har skett i dialog med 
sjukgymnaster, anställda inom socialförvaltningen och anställda vid SLU Alnarp. Kommunala pens-
ionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet har båda haft separata invigningar av utegymmet 
och under våren kommer öppna träningspass att hållas i utegymmet. 

 
Nämnden har rustat upp en grillplats i Lovisedal i samverkan med områdets villaägarförening. För-
valtningen har tillverkat bänkar samt anlagt en ny betongring till grillplatsen. I skogen vid Vallen-
tuna idrottsplats har en grillkåta etablerats i närheten av befintligt utegym och spårstarten. Något 
som fått stor positiv uppmärksamhet i social medier och haft högt besökstryck. 
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Nämndens har under året etablerat en badplats i Toftesta Holme i Garnsviken. Delar av badplatsen 
är färdig med sandstrand, brygga och livräddningsutrustning. Planen är att komplettera badplatsen 
med ramp, soptunnor och toalett inför nästa badsäsong. 
 
Varje år sedan år 2010 utses Sveriges friluftskommun i syfte att uppmuntra, uppmärksamma och 
stimulera kommunernas arbete med friluftsliv, som i sin tur bidrar till att nå de nationella frilufts-
politiska målen. Bakom priset står Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och 
Kulturchefsförening. Datainsamlingen genomfördes via en webbenkät och svaren genererar i sin 
tur poäng där maxpoängen är 32, vilket fem kommuner lyckades få år 2020. Mediankommunen 
uppnår i undersökningen ett totalresultat på 21 poäng och i tabellen nedan syns Vallentuna kom-
muns poäng med 16,5 vilket är samma poäng som år 2019. Vallentunas poäng är densamma som 
föregående år samt lägre än mediankommunen, men med allt arbete som utförts under 2020 räk-
nar nämnden med högre poäng i sammanställningen under 2021 (som baseras på allt det arbete 
som utförts under år 2020). 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Poäng, Sveriges friluftskommun 16,5 16,5 19 

    

    

    

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffek-
tivt. 

 Målet är uppfyllt 

Fritidsnämnden deltar i kommunens strategiska samhällsplanering och i lokalresursarbetet för att 
säkerställa ett samnyttjande av lokaler och anläggningar. Arbetet möjliggör en högre nyttjandegrad 
av både egna och externa lokaler och anläggningar och i vissa fall även avyttring av lokaler. Exempel 
på detta är skatehallen som under året kunde lämnas till en ny aktör tidigare än planerat. 

Interna och externa hyresavtal har gåtts igenom för att säkerställa aktuella och kostnadseffektiva 
hyresavtal både internt, men också externt med aktörer som hyr lokaler av nämnden. Detta har ex-
empelvis resulterat i uppsägning av de replokaler som nämnden haft i Rosendalsskolan Södra men 
nu kommer lämna vid årsskiftet. 

Bland nämndens verksamheter är Kvarnbadets en av de verksamheter som påverkats mest av coro-
napandemin. Där har utomhusomklädningsrum byggts, antalet besökare som samtidigt fick vistas 
inom området begränsades till 500 och öppningen av badet fick skjutas fram ett par veckor. Tack 
vare att dessa åtgärder vidtogs kunde badet hålla öppet varje dag från öppningen i början av juni 
fram till planerad stängning för säsongen i slutet av augusti. Under år 2020 firade Kvarnbadet även 
50 år och en utställning med bland annat gamla foton från byggnationen av Kvarnbadet visades i 
kulturfönstret på kulturhuset. 
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Fritidsnämndens viktigaste resurs är medarbetarna. En engagerad och frisk personal möjliggör ef-
fektiva och välfungerande verksamheter. I samband med coronapandemin har flera verksamhetsan-
passningar fått göras för att säkerställa medarbetarnas och besökarnas hälsa och upplevda trygghet, 
samt för att kunna bedriva verksamhet i linje med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Nämnden arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö. Nämnden har 
tagit fram arbetsmiljömål för 2020 som alla chefer arbetar med tillsammans med medarbetarna. 

Nämndens mål: Fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska nyttjas 
effektivt. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Fritidsnämnden deltar aktivt i kommunens strategiska samhällsplanering, i kommunala och region-
ala utvecklingsarbeten samt i planering av nybyggnationer. Samarbete och samverkan ska ske på 
regional nivå samt lokal nivå med kommunens övriga nämnder, föreningslivet och övriga intressen-
ter. Syftet är att möjliggöra samnyttjande av lokaler och anläggningar med andra verksamheter för 
synergieffekter, effektiv resursanvändning och ett breddat utbud av fritidsaktiviteter. I arbetet ingår 
också fortsatt översyn av interna och externa avtal.  
 
Nämnden mäter och analyserar nyttjande- och bokningsgraden av verksamheter, anläggningar och 
föreningsaktiviteter i syfte att effektivare använda anläggningarna och öka aktiviteterna. 
 
Prioriterade områden: 
- Nämnden ska öka nyttjandegraden av lokaler och anläggningar.  
- Nämnden ska initiera och delta i lokal och regional samverkan i syfte att skapa synergieffekter och 
ett breddat utbud av fritidsaktiviteter. 

I syfte att delta i regional samverkan och har fritidsnämnden deltagit i utvecklingen av en regional 
friluftsstrategi. Strategin lanseras under januari 2021 i relation till Friluftslivets år. Friluftslivsstra-
tegin ska stärka det långsiktiga arbetet med friluftsliv och friluftlivspolitiken genom att tydliggöra en 
effektiv riktning och en gemensam målbild för arbetet i Stockholms län. 

Fritidsnämnden öppnade i början av året den nya fritidsgården Mega, en något mindre men framför 
allt mer verksamhetsanpassad lokal jämfört med den tidigare fritidsgårdens lokaler. Då fritidsverk-
samhet till största delen bedrivs under kvällar och helger, har Megas lokal lånats ut till andra för-
valtningar dagtid. Exempel på detta är att städenheten som haft utbildningar i lokalen och studie- 
och yrkesvägledarna som haft lokalen som mötesplats för att träffa sommarjobbare och andra ung-
domar. Lokalen har även samnyttjats med projektet Riskful Play för deras sommarverksamhet i 
Mega-parken. 

Förlängning av issäsongen under våren i samarbete med kommunerna Sundbyberg och Täby har 
fallit väl ut. I år förlängdes säsongen med ytterligare två veckor jämfört med året innan, med god 
beläggning av framför allt konståkningsföreningarna och planering pågår inför våren 2021. 

De reviderade bidragsnormerna beslutades i fritidsnämnden i december och uppstartsmöte med is-
föreningarna gällande fördelningsprinciper för fördelning av istider pågår. Med tydligare riktlinjer 
och dokument så blir det enklare för föreningslivet och förvaltningen vid hantering av fördelning av 
tider och beslut om bidrag. 

Upphandling har genomförts av ett nytt boknings- och bidragssystem. Det nya bokning och bidrags-
systemet kommer att utveckla nämndens hantering av bokning av lokaler och utbetalning av bidrag. 
Förhoppningen är att effektivisera boknings- och bidragsprocesserna för privatpersoner, föreningar, 
företag och för den kommunala förvaltningen. Men också att ge öppnare tillgång till information 
kring nyttjande av kommunala lokaler och en ökad insyn i beslutsprocessen kring lokalbokning och 
bidrag. 
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I tabellen nedan syns bokningsgraden i nämndens olika lokaler. Sporthallar och ishallar har 
minskad bokningsgrad vilket är hänförligt till coronapandemin och för ishockeyn särskilt de sista 
veckorna i december 2020 när ishallarna fick stänga helt och ingen verksamhet fick bedrivas. An-
del uthyrda timmar gymnastiksalar är detsamma som föregående år, medan andel uthyrda tim-
mar fotbollsplaner är högre, vilket förklaras av coronapandemin samt en mild vinter både i bör-
jan av året och i slutet. Där verksamhet helt enkelt bedrivits utomhus istället för inomhus från ti-
dig vår och nästan hela året ut. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Andel uthyrda timmar, sporthallar (bokningsgrad %) 50 % 53 % 52 % 

Andel uthyrda timmar, gymnastiksalar (bokningsgrad %) 41 % 41 % 40 % 

Andel uthyrda timmar, fotbollsplaner (bokningsgrad %) 56 % 48 % 40 % 

Andel uthyrda timmar, ishallar (bokningsgrad %) 88 % 90 % 90 % 
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Styrkort 

Analys - Kund/Invånare 

  Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

SCB Medborgarundersökning, NRI-index, Fritidsmöjlig-
heter - 60 - 58 

- Tillgången till parker, grönområden och natur - 7,9 - 7,7 

- Möjligheten att utöva dina fritidsintressen t ex sport, 
kultur, friluftsliv, föreningsliv - 7,5 - 7,5 

- Tillgång till sport- och idrottsevenemang - 6,3 - 6,3 

- Öppettider vid kommunens idrottsanläggningar - 7,3 - 7,4 

- Utrustning och skötsel av kommunens motionsanlägg-
ningar - 7,0 - 6,9 

- Belysningen i kommunens motionsspår - 6,4 - 6,4 

Kommentar 

Om medborgarundersökningen:                                                                                                                
Vartannat år genomför Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Vallentuna kommun en atti-
tydundersökning bland Vallentunaborna. I medborgarundersökningen får cirka 1 000 slumpvis ut-
valda personer i åldrarna 18 – 84 år, möjlighet att tycka till om kommunen och dess verksamheter 
genom att svara på en enkät. Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är 
högsta betyg. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 
100. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55, och 75 eller 
högre tolkas som ”mycket nöjd”. 

Analys - Verksamhet 

   Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Bokningsgrad, sporthallar  50 % 53 % 52 % 

Bokade timmar, sporthallar  8 099 h 6 991 h 6 739 h 

Bokningsgrad, fotbollsplaner  56 % 48 % 40 % 

Bokade timmar, fotbollsplaner  4 415 h 3 666 h 2 716 h 

Antal besök, Kvarnbadet  55 000 60 000 83 000 

Antal redovisade aktiviteter  20 330 20 246 20 022 

Andel deltagartillfällen, flickor  39 % 40 % 40 % 

Kommentar 

Bokningsgraden för sporthallar har minskat något under 2020 jämfört med åren innan, det bedöms 
i sin helhet vara kopplat till coronapandemin och dess restriktioner för inomhusträning. Att antal 
bokade timmar ökat, beror på att fler sporthallar nu räknas med jämfört med tidigare, exempelvis 
Hagaskolans sporthall. 

Bokningsgraden och antalet bokade timmar för fotbollsplaner har ökat jämfört med tidigare år. Det 
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beror på att fler föreningar i samband med coronapandemin valt att förlägga träningen utomhus re-
dan tidigt på säsongen, liksom fortsatt träna utomhus under höst och vinter. 

Antal besök på Kvarnbadet uppgick till ca 55 000 besökare, vilket får ses som bra utifrån restrikt-
ioner kring antalet besökare som fick vara inom området samtidigt, i kombination med att badet 
öppnade ett par veckor senare än brukligt på grund av coronapandemin. 

Antal redovisade aktiviteter samt andel deltagartillfällen för flickor är i linje med tidigare år. 

Analys - Miljö 

   Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

  - - - 

     

     

Kommentar 

Fritidsnämnden arbetar med att ta fram relevanta nyckeltal inom miljöområdet. 

Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

(Mnkr) 
Sparande 
i eget ka-

pital 

Budget 
2020 

Avvikelse 
2020 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

Fritidsnämnden (hela nämnden) 4,4 -60,1 0,7 0 0,7 

      

Kommentar 

Fritidsnämnden redovisar ett överskott om 0,7 mnkr per årets slut. 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2020 

Bokslut 
2020 % 

Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 % 

TOTALT        

K -65,0 -64,9 100 % 0,1 -59,8 -60,5 101 % 

I 4,9 5,5 114 % 0,6 4,8 5,5 116 % 

N -60,1 -59,4 99 % 0,7 -55,0 -55,0 100 % 

Politisk verksamhet    

K -0,3 -0,3 104 % 0 -0,4 -0,4 90 % 

I - - - - - - - 

N -0,3 -0,3 104 % 0 -0,4 -0,4 90 % 

Central förvaltning  

K -5,1 -5,0 98 % 0,1 -5,0 -5,1 103 % 

I 0 0 - 0 - - - 

N -5,1 -5,0 98 % 0,1 -5,0 -5,1 100 % 

Idrotts- och friluftsenheten  

K -43,4 -43,8 101 % -0,4 -40,4 -40,9 101 % 

I 4,6 5,2 114 % 0,6 4,5 5,0 113 % 

N -38,8 -38,6 99 % 0,2 -35,9 -35,9 100 % 

Ung Fritid  

K -11,0 -10,6 97 % 0,4 -10,8 -10,8 100 % 

I 0,3 0,3 113 % 0 0,3 0,3 90 % 

N -10,7 -10,3 96 % 0,4 -10,5 -10,5 100 % 

Träffpunk-
ten 

       

K -1,9 -1,9 98 % 0 - - - 

I 0 0 - 0 - - - 

N -1,9 -1,9 98 % 0 - - - 

Föreningsbidrag  

K -3,2 -3,2 100 % 0 -3,2 -3,3 102 % 

I 0 0 - 0 0 0,2 - 

N -3,2 -3,2 100 % 0 -3,2 -3,1 95 % 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Fritidsnämnden redovisar ett överskott om 0,7 mnkr vid årets slut, vilket är strax över det överskott 
om 0,6 mnkr som prognostiserades vid månadsuppföljningen i oktober. 

Central förvaltning redovisar ett överskott om 0,1 hänförligt till lägre personalkostnader. 
 
Idrott- och friluftsenheten är den verksamhet inom fritidsnämnden som påverkats mest negativt av 
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coronapandemin. Avbokade halltider, senare öppning av Kvarnbadet samt restriktioner kring anta-
let besökare på Kvarnbadet har påverkat ekonomin negativt. Dock vägs detta upp av den förlängda 
issäsongen som hade bra beläggning, att många föreningar flyttat ut verksamheten och bokat tider 
på utomhusanläggningar istället, samt att totala antalet besökare på Kvarnbadet var tillfredsstäl-
lande. 
 
Den negativa ekonomiska påverkan på verksamheterna har därför blivit väldigt liten vilket i kombi-
nation med lägre energikostnader tack vare installation av värmeåtervinningssystem i ishallen, gör 
att Idrott- och friluftsenheten redovisar ett överskott om 0,2 mnkr vid årets slut. 
 
Ung Fritid redovisar ett överskott om 0,4 mnkr vilket beror på lägre personalkostnader samt att 
nämnden blivit av med hyran för skatehallen ett par månader tidigare än beräknat. 
 
Träffpunktsverksamhetens budget flyttades över från socialnämnden till fritidsnämnden inför år 
2020 men i praktiken flyttar själva ansvaret för verksamheten över först den 1 januari 2021. I boks-
lutet har socialnämndens kostnader för träffpunktsverksamhet under år 2020 flyttat över till fritids-
nämnden, detta syns under verksamhet Träffpunkten. 
 
Totalt redovisar fritidsnämnden ett överskott om 0,7 mnkr vid årets slut. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt Budget 2020 Bokslut 2020 % Avvikelse mot 
budget 

Totalt (mnkr) 1,0 0 0 % 1,0 

     

     

     

     

Kommentar 

Nämnden hemställde under våren 0,8 mnkr av årligt anslag för utveckling av elljusspåret 
i Össeby. Arbetet som utfördes bestod i slutändan enbart av reparationsåtgärder, vilket rymts inom 
befintlig driftsbudget. Det årliga anslaget har därför inte behövt tas i anspråk. 
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Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

  2020 Totalt, projekt  

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos Klart 
år 

Totalt (mnkr) 25,5 2,0 45,4 8,4 45,4  

Badplatser 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 2021 

Bällstaberg 0,5 0 4,0 3,5 4,0 2024 

Fritidsgård Mega 0,3 0,2 0,9 0,9 0,9 2020 

Motionsspår Kristineberg 0,5 0 0,5 0 0,5 2022 

Konstgräs Vallentuna IP 1,3 0 1,3 0 1,3 2027 

Snapptuna 2,0 0,6 9,0 0 9,0 2023 

Vallentuna IP 6,5 0 8,8 0 8,8 2027 

Utegym Kvarnbadet 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 2020 

Utveckling nya projekt 9,6 0 12,0 1,6 12,0 2027 

Össeby 0,7 0 0,9 0 0,9 2027 

Övriga anläggningar 2,9 0 6,3 0,7 6,3 2027 

       

Kommentar 

Arbetet med badplatsen vid Toftesta holme i Garnsviken har pågått under året. Visst arbete kvarstår 
med ramp, bord och sopkärl vilket är planerat inför kommande badsäsong. 
 
Utegymmet vid Kvarnbadet stod klart och invigdes i november, projektet höll sig inom investerings-
budgeten på 0,7 mnkr. 
 
Arbetet med en aktivtetspark på Snapptunafältet har påbörjats under året och kommer fortgå under 
de två kommande åren. 
 
Medlen som redovisas på projekt Fritidsgård Mega avser kvarvarande överrullad budget från före-
gående år samt utfall med den del av investeringen som utförts under 2020. Fritidsgården Mega 
stod klar och öppnade i februari 2020. 

Analys - Medarbetare 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Antal anställda 35 35 35 

Varav tillsvidareanställda 31 33 33 

Antal årsarbetare 32 32 33 

Medelålder 43,5 43,7 42,6 

Medellön (tkr) 33,9 33,2 31,4 

Medianlön (tkr) 30,0 30,0 28,5 
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Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 18,6 % 42,3 % 63,3 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 4,2 % 1,2 % 5,7 % 

Kvinnor 8,0 % 7,7 % 9,7 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 1,9 % 2,6 % 1,9 % 

30 - 49 år 6,2 % 5,6 % 8,7 % 

50 år och äldre 6,8 % 1,9 % 8,4 % 

Samtliga 5,7 % 3,8 % 7,3 % 

Personalomsättning 

  Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Tillsvidareanställda medarbetare 9,1 % 9,2 % 9,2 % 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Anställda, andel män 49 % 54 % 54 % 

Medarbetarenkät 2020 

Område Kommunen to-
talt 2020 Fritid 2020 ** Kultur och fri-

tid 2020 
Kommunen to-
talt 2019 

Kultur och fri-
tid 2019 

Motivation 83 77 82 81 79 

Ledarskap 83 84 88 82 87 

Styrning 81 77 84 80 82 

HME 82 79 85 81 83 

Kompletterande text: 

** Fritidsförvaltningens resultat för 2019 har separerats från SKLs indelning (Kultur och fritid). 

Kommentar 

Den totala sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med föregående år, men är lägre än 2018. Ökningen 
av sjukfrånvaro syns bland både män och kvinnor i åldersgrupperna 30-49 år och i synnerhet bland 
de som är 50 år och äldre. Sjukfrånvaron i åldersgruppen 29 år och yngre har minskat. Andelen 
långtidssjukskrivna (de som är sjuka 60 dagar eller mer) har minskat jämfört med tidigare år, även 
sett till antal timmar vilket är en positiv trend. Vallentuna kommun som arbetsgivare har fortsatt 
arbeta systematiskt och långsiktigt i syfte att minska antalet långtidssjukskrivna. Samtliga långtids-
sjukskrivna har en rehabiliteringsplan som aktivt följs upp och utvärderas. 

  



Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 24(24) 

Den totala sjukfrånvaron per månad följde utvecklingen och kurvan i samhället i stort med en ökad 
sjukfrånvaro under mars i samband med coronapandemins utbrott, samt en ökning av sjukfrånva-
ron under september. Ökningen beror på en hög andel korttidsfrånvaro (dag 2-14) inom enheterna 
Idrott och fritid samt Ung fritid där verksamheterna har varit igång under året. Fritidsförvaltningen 
har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommunledningens riktlinjer under coro-
napandemin. Huvudregeln för medarbetare inom förvaltningskontoret har varit att arbete ska ske 
på distans i den mån verksamheten har kunnat bedrivas så. På så sätt har risken för smittspridning 
minskat och sjukfrånvaron har varit låg bland dessa personalgrupper. Medarbetare tillhörande 
verksamheter som har varit igång har arbetat inom verksamheten som vanligt och där har sjukfrån-
varon periodvis varit högre än jämfört med tidigare år. Rekommendationerna att stanna hemma 
med milda symtom och vara hemma symtomfri har också påverkat de höga sjukfrånvarotalen. 

Personalomsättningen var på samma nivå som tidigare år och motsvarar tre personer som valt att 
avsluta sin anställning i Vallentuna kommun. 

Vallentuna kommun genomför en medarbetarundersökning varje år som en del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Tidigare genomfördes enkäten under hösten, men sedan 2020 och framåt ge-
nomförs den under våren. Vartannat år genomförs en större och mer omfattande enkät och vartan-
nat år genomförs en mindre enkät med fokus på Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och 
Hållbart medarbetarengagemang (HME). 
 
2020 års medarbetarenkät var av det mindre formatet, även kallat pulsmätning. Resultatet av med-
arbetarundersökningen visar på stärkta resultat för kommunen som helhet, samt inom kultur och 
fritid. Inom kultur och fritid är resultatet starkare än kommunen i genomsnitt inom tre områden. 
Resultatet inom fritid är något svagare än kommunen som helhet inom tre områden, men resultatet 
har förbättrats mycket sedan den förra medarbetarundersökningen genomfördes och efter de hand-
lingsplaner som genomfördes efter föregående års resultat. 
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§ 5
Verksamhetsberättelse 2020 (KN 2020.066)
Beslut
Kulturnämnden godkänner kulturnämndens verksamhetsberättelse för år 2020 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden redovisar en verksamhetsberättelse för år 2020 med uppföljning av 
måluppfyllelse och ekonomiskt resultat som en del i Vallentuna kommuns övergripande 
resultatredovisning.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-04, Verksamhetsberättelse 2020
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Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner kulturnämndens verksamhetsberättelse för år 2020 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden redovisar en verksamhetsberättelse för år 2020 med uppföljning av 
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Nämnden i korthet 

  Ordförande: Helena Klange Bruttokostnad *: 48,2 
Mn
kr 

 

 Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: 44,0 
Mn
kr 

 

 Förvaltningschef: Petri Peltonen Budgetavvikelse i år: 0,9 
Mn
kr 

 

 Antal årsarbetare: 47 Budgetavv. föregående år: 0,1 
Mn
kr 

 

 
* Exklusive nämndsinterna transaktioner och ex-
klusive intäkter     

 ** Alla intäkter minus alla kostnader     

Nämndens uppgift är att: 

Kulturnämndens uppgift är att främja kulturlivet i kommunen genom att stödja föreningars och 
bildningsorganisationers offentliga kulturarrangemang och övriga insatser för kulturlivet i Vallen-
tuna. Nämnden ansvarar för bidrag till föreningar, studieförbund och övriga organisationer inom 
nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska bedriva kulturskoleverksamhet, leda biblioteksverk-
samhet och annan kommunal kulturverksamhet, samt erbjuda ett allsidigt kulturutbud som kom-
plement till föreningars och enskildas insatser. Kulturnämnden ska ta tillvara, vårda och levande-
göra Vallentunas kulturarv och svara för kommunens konstinköp samt fullgöra nämndens utsmyck-
ningsuppdrag. Nämnden är huvudman för Vallentuna teater och Vallentuna kulturhus. 
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Viktiga händelser under året 
Kulturnämndens verksamheter påverkades på många sätt av coronapandemin som drabbade värl-
den under 2020 och har anpassat verksamheterna efter de restriktioner och allmänna råd som har 
kommit under året. Nämnden har arbetet för att i hög grad ställa om verksamheterna istället för att 
ställa in. Där det har varit möjligt har nämnden erbjudit digitala föreställningar och konserter samt 
programverksamhet med begränsad publik. Delar av nämndens programverksamhet har däremot 
fått ställas in och årets sista veckor fick nämndens alla verksamheter stänga med anledning av de 
skärpta restriktionerna. 

Kulturskolan har erbjudit distansundervisning och anpassat all fysisk verksamhet till att bedrivas så 
smittsäkert som möjligt. Kulturskolan har även genomfört digitala konserter, ett digitalt öppet hus 
samt en digital julkalender som spred glädje och kulturupplevelser. 

Biblioteksverksamheten har haft anpassade öppettider sedan pandemin startade och har även be-
hövt begränsa antalet samtidiga besökare i huvudbiblioteket till först tio och sedan till åtta personer. 
Biblioteksverksamheten har anpassats från att vara en plats för bland annat demokrati, mänskliga 
möten och studier till att vara en verksamhet som har erbjudit möjligheter till snabba ärenden och 
korta besök. 

Kulturenheten har möjliggjort kulturverksamhet trots restriktionerna och goda exempel är cirkus-
festivalen Cirkusmania med Cirkus Cirkör och ett spännande exempel på digitalt utbud var "Tribute 
to ABBA"  som livestreamades över hela världen från Vallentuna teater. 

Nämnden har arbetat för att utveckla kommunens kulturmiljöer som besöksmål. Tillsammans med 
Täby kommun har nämnden utvecklat Runriket som också har fått en ny hemsida. 

Kulturnämnden genomförde Funkisfestivalen, trots den rådande situationen, tillsammans med fri-
tidsnämnden och denna gång livesändes den istället för att ha publik på plats. 

1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. För att uppmärksamma det hade kulturnämn-
den tillsammans med fritidsnämnden ett gemensamt tema - Barnkonventionen, och stor del av 
årets program och aktiviteter belyste barnens rättigheter. 

I slutet av 2019 införskaffades en "kulturbil"  för att ännu bättre nå ut i hela Vallentuna kommun. 
Under 2020 har kulturbilen bland annat använts för leveranser av böcker till personer i riskgrupp 
och/eller med funktionsnedsättning, leveranser till familjer som önskade en "överraskningsbok-
påse" till sina barn samt till de som önskade få sin reserverade media levererad hem. 

Kommunfullmäktige antog under hösten en ny biblioteksplan som gäller för perioden 2020 - 2025. 

I början av året blev Peter Tillbergs väggmålning ”Det rasande berget” som var placerad i en av Val-
lentuna kommuns skolor, till hälften övermålad. Nämnden har tillsammans med konstnärens efter-
levande arbetat för att skapa en konstruktiv lösning och i december beslutade kulturnämnden att 
köpa in en skulptur av Peter Tillberg. Under året har även ett nytt konstprojekt i Kristineberg initie-
rats, vilket är det första konstprojektet som följer kommunens antagna konstpolicy. 

Under året har nämnden gått in i samarbetet och pilotprojektet ”Kulturskola över kommungränser”. 
Samarbetet innebär att de ingående kommunerna; Vallentuna, Täby och Sollentuna, gör det möjligt 
för elever att gå i kulturskola även i en kommun där de inte är folkbokförda. 

Kulturnämnden har beviljats statliga medel för Skapande skola, Stärkta bibliotek samt utveckling av 
kulturskolan. 
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Verksamhetsförändringar 
Inga större verksamhetsförändringar har genomförts under året. 
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Framtiden 
Kulturnämnden och dess medarbetare värnar om grundläggande demokratiska värden och arbetar 
för att verksamheter och anläggningar ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. Under 2021 kommer kulturnämnden, tillsam-
mans med fritidsnämnden, uppmärksamma temat "Demokrati" samt "Friluftslivets år". Årets akti-
viteter ska genomsyras av dessa teman i syfte att fira och uppmärksamma demokratin och friluftsli-
vet. 

Nämndens medarbetare bidrar till utvecklingen av Vallentunas kulturliv och verkar för att erbjuda 
ett rikt kulturliv även under de utmaningar som den rådande pandemin skapar. Arbetet med att 
ställa om verksamheten, inte ställa in, fortsätter således under 2021. Bibliotek Vallentuna utvecklar 
tillgängligheten med en ny webbportal där biblioteket blir en virtuell arena och ökar på så vis till-
gången till bibliotekens utbud. 

Den 4:e januari 1951 överlämnades ABF-biblioteket till kommunen vilket betyder att Vallentuna 
bibliotek firar 70 år vilket kommer uppmärksammas under 2021. 

Kulturnämnden fortsätter att delta och initiera regionala samarbeten för att skapa fler och bättre 
förutsättningar för Vallentunas invånare till ett brett kulturutbud av hög kvalitet samt för att nå nya 
målgrupper. I linje med det ingår Kulturskolan i ett delregionalt samarbete i syfte att utveckla verk-
samheterna för att på ett bättre sätt inkludera barn och unga med olika funktionsvariationer. Kul-
turskolan erbjuder nu också en ny typ av verksamhet i Kårsta som är öppen och avgiftsfri i syfte att 
stimulera till ökat deltagande i en del av kommunen där deltagandet varit lägre under en tid. 

Under 2020 startade pilotprojektet "Kulturskola över kommungränser" i samarbete med Täby kom-
mun och Sollentuna kommun. Projektet fortlöper till 30 juni 2021 och kommer att utvärderas för ett 
kommande beslut om samarbetet ska fortsätta eller ej. Under våren kommer Norrtälje kommun 
ingå ett begränsat samarbete med Vallentuna kommun för att prova på samarbetsmodellen. 

Kulturnämnden utökar sina lokaler med tre nya från och med den 1 januari 2021. Skolmuseet, 
Väsby kvarn och Disponentvillan på Åby gata 3 flyttar in under nämndens ansvar. I samtliga lokaler 
kommer det att bedrivas kulturverksamhet och kulturföreningar får möjligheter att hyra lokaler i 
Disponentvillan. De tre byggnaderna är kulturhistoriskt intressanta och förhoppningen är att kunna 
öppna upp för skolbesök och offentlig verksamhet i både Skolmuseet och Väsby kvarn framöver. Ar-
betet med kulturmiljöer som besöksmål utvecklas också genom en ny podcast om kulturmiljöer som 
kommer att sändas av nämndens nya antikvarie. 

Vallentuna kommun är under 2021 residens för en kommunkoreograf. Dansgruppen Arkeolog8 
kommer framförallt arbeta med elever i mellanstadiet men även andra grupper som kulturskolan, 
fritidsgårdar och Vallentuna bibliotek. 
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Måluppfyllelse 
Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk 
inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. 

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 5 6 

Målet är uppfyllt: 5 3 

Målet är delvis uppfyllt: - 3 

Målet är ej uppfyllt: - - 

Strategiska inriktningar 

Här växer människor och företag 

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsik-
tigt hållbar. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling av Vallentuna kommun. Under 
året har evenemang anordnats med miljö, hållbarhet och återbruk i fokus, för att öka invånarnas 
kunskap, medvetenhet samt inspirera till en mer hållbar livsstil. Ett konkret exempel på detta är 
kursen Bli klimatinspiratör! som nämnden arrangerade tillsammans med ABF. Ytterligare evene-
mang med hållbarhetstema har varit inplanerade men tyvärr inte kunnat genomföras på grund av 
coronapandemin. 

Nämnden arbetar för att skapa ett socialt hållbart samhälle genom att erbjuda en aktiv och me-
ningsfull fritid för så många barn och unga som möjligt. Detta sker i den dagliga verksamheten, men 
också genom lovaktiviteter samt dagläger som kulturskolan har arrangerat. 

Arbetet med att förbättra möjligheten att sopsortera i nämndens lokaler har genomförts under året 
och avfallskärl för återvinning och sopsortering finns nu i kulturhusets offentliga miljöer samt i Val-
lentuna teater. 

Nämnden lyfter kulturmiljöer som en resurs samt betydelsen av att ta hänsyn till kulturhistoriska 
värden i samhällsplaneringen, i syfte att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen. Detta 
sker bland annat genom de remissvar som nämnden svarat på under året. 

Nämndens mål: Kulturnämnden ska systematiskt minska verksamhet-
ernas klimatpåverkan. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Kulturnämnden ska aktivt bidra till kommunens arbete med ISO 14001. Nämnden ska använda 
material effektivt, sänka energiförbrukningen och öka inköpen av miljöanpassade varor. Nämndens 
verksamheter når ut till många besökare och invånare i Vallentuna kommun och är en bra kanal för 
inspiration och informationsspridning om hållbar utveckling. Nämnden ska ta tillvara denna kanal 
och ta ett aktivt hållbart ansvar, miljöanpassa verksamheterna och informera om miljö- och klimat-
smarta aspekter. 
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Prioriterade områden: 
- Nämnden ska sänka energiförbrukningen och öka inköpen av miljöanpassade varor.  
- Nämnden ska sprida kunskap om hållbar utveckling och hur Vallentunas invånare kan bidra till 
minskad miljö- och klimatpåverkan. 

Kulturnämnden arbetar för att inspirera invånare, besökare, elever, tjänstemän och andra använ-
dare att bidra till ett hållbart samhälle. Nämndens verksamheter har under året arrangerat ett flertal 
program med miljö och hållbarhet som tema. 

I och med coronapandemin har kulturnämndens digitala kompetens ökat markant under året. Dels 
har såväl interna som externa möten och program hållits digitalt, men även undervisning på kultur-
skolan har skett på distans med hjälp av digitala verktyg. Detta minskar antal resor för såväl perso-
nal som besökare, och förhoppningen är att detta kan utvecklas ytterligare och bli en del av varda-
gen även när coronapandemin är över. 

Samarbetet med kommunens grundskolor har utvecklats under året genom att erbjuda kursverk-
samhet ute på grundskolor under fritidstid. På så vis minskar behovet för elever och föräldrar att 
transportera sig till kulturskolans egna lokaler. Ett specifikt exempel på detta är ett statsbidragsfi-
nansierat projekt på Kårsta skola där avgiftsfri undervisning skett på plats i Kårsta med kursinne-
håll skapat tillsammans med eleverna. 

Kulturnämnden har en stor påverkansmöjlighet när det gäller att öka allmänhetens kunskap och 
medvetenhet kring miljö och hållbar utveckling, liksom att inspirera och skapa ett ökat intresse för 
dessa frågor. Miljöboktips lyfts fram på egen permanent skyltplats i entrén till biblioteket i kultur-
huset. Lånetygpåsar har skapats som alternativ till bokkassar i plast, och tack vare en artikel i lokal-
tidningen har biblioteksbesökare bidragit med egensydda tygpåsar efter mönster som biblioteket 
tillhandahåller. 

Under året arrangerades kursen Bli klimatinspiratör! tillsammansmed ABF. Detta i syfte att sprida 
kunskap om hållbar utveckling, hur man som invånare kan bidra till minskad miljö- och klimatpå-
verkan och hur man kan inspirera och engagera andra att göra detsamma. 

 

Indikatorn nedan Andel miljömärkta inköp saknar i dagsläget systemstöd för att kunna mätas. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Andel miljömärkta inköp (%) - - - 
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Nämndens mål: Kulturnämndens verksamheter och föreningsstöd ska 
erbjuda lika rättigheter och möjligheter till ett rikt kulturutbud. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Barnkonventionen blir 2020 lag i Sverige och ska implementeras i nämndens verksamheter. Kultur-
nämndens verksamheter och föreningsstöd ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare oav-
sett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Verksamheterna ska ha en hög upple-
velse av trygghet, bidra till en god psykisk och fysisk hälsa i Vallentuna och arbeta för att motverka 
olika former av utanförskap. 
 
Prioriterade områden: 
- Nämnden ska implementera barnkonventionen i verksamheterna.   
- Nämndens verksamheter och stöd till föreningslivet ska utvecklas i syfte att skapa en jämlik re-
sursfördelning. 
- Nämnden ska utveckla kulturutbudet för personer med funktionsnedsättningar. 

Kulturnämndens tema för år 2020 är Barnkonventionen. Trots coronapandemin har flertalet aktivi-
teter och arrangemang genomförts inom ramen för detta tema. Bland annat visades en stor utställ-
ning om Barnkonventionen i kulturhuset där elever och barn varit med i utformningen, och en mi-
niversion av samma utställning på biblioteksfilialerna i Kårsta och Karby. Även utställningen Kärle-
ken har genomförts som ett samarbete med elever som visat illustrationer. I detta fall från Kulturs-
kolan, Rosendalsskolan och Olympiaskolan. 

Barnkonventionens artikel 31 som handlar om barns rätt till fritid, lek och deltagande i det kultu-
rella och konstnärliga livet, är helt central för kulturskolans huvuduppdrag; estetisk undervisning 
på barns och ungas fria tid. Undervisning ges med barnet/ungdomen i fokus och där eleven till stor 
del kan påverka innehållet. Balansen mellan elevens egen kreativitet och lärarens professionella 
handledning och undervisning är unik. 

Ung kulturbidraget har delats ut till fyra olika ungdomsprojekt under året. Ett ungkulturråd med 
ungdomar kallad Stjärnklart har bildats och de har genomfört flera aktiviteter under året. 

Under hösten kunde sex kostnadsfria och barn- och familjelördagar hållas i kulturhuset med god 
uppslutning. Flera olika kulturuttryck fick ta plats och det erbjöds bland annat teater, musikrytmik, 
kreativ verkstad och knattebio. Ett nytt samarbete var Gör din egen podcast - en kurs för unga som 
arrangerades tillsammans med ABF. Kursen var gratis för deltagarna. 

Kulturnämnden har stor delaktighet i anordnandet av den lokala Funkisfestivalen, en musikfestival 
för funktionsvarierade. Nämnden deltar med produktion, samordning, scen- och musikalisk 
coaching samt bidrar med liveband på festivaldagen. Festivalen sändes, på grund av coronapande-
min, helt utan publik och med ett begränsat antal deltagare men ändock med ett mycket gott resul-
tat. 

Personer med funktionsnedsättning ska, oavsett ålder, ha möjlighet att delta i kulturnämndens 
verksamheter på ett jämlikt sätt. Sammanlagt 20 elever från mellan- och högstadiet på grund-
särskolan Olympia besökte kulturskolan vid två tillfällen under hösten och fick lektioner i slagverk. 
På biblioteket används TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, i alla 
aktiviteter och program för de allra minsta. Tränings- och särskolans elever tas emot på biblioteket 
utifrån respektive grupps behov och gärna före bibliotekets öppnande för att göra miljön så lugn och 
störningsfri som möjligt. 

Under Coronapandemin ges talbokstips via e-post eller telefon till intresserade. Vård- och omsorgs-
boenden får bokdepositioner på långlån, och besök av bibliotekarie ca en gång/månad för högläs-
ning och/eller bildvisning. För dem som inte själva kan ta sig till biblioteket erbjuds hemleverans av 
böcker och andra medier. Böcker kan även beställas och hämtas utanför biblioteken, och fasadåter-
lämningen på biblioteket i kulturhuset är öppen dygnet runt, i syfte att minska antalet besökare i 
biblioteket. 
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I samverkan med flera andra Stockholmskommuner deltar Vallentuna i ett projekt för att öka delak-
tigheten hos ungdomar med funktionsvariationer i kulturskoleverksamhet. Kommunerna har till-
sammans erhållit statsbidrag från Kulturrådet för projektet och målet är att synliggöra det kursut-
bud som finns i kommunerna för målgruppen. 
 
Under året har kulturskolan erhållit 295 000 kr i bidrag från Kulturrådet. Detta gör att nämnden 
kan fortsätta satsningen på en avgiftsfri kurs i kulturverkstad på de flesta av Vallentunas grundsko-
lor. Det har även skapat möjlighet till en satsning med avgiftsfri kulturskoleundervisning på Kårsta 
skola i syfte att öka deltagandet i kulturskolan från boende som har långt till centralorten. Även ett 
nytt barn- och familjekoncept anordnades på Kårsta bibliotek under året: SöndagsKul. 

 

Antal kulturaktiviteter för målgruppen personer med funktionsnedsättning har minskat jämfört 
med föregående år vilket är hänförligt till coronapandemin som försvårat denna typ av arrange-
mang. Antalet bidrag för unga - Snabb Peng har ökat från 2 förra året när bidraget infördes, till 4 
i år vilket delvis förklaras av det arbete som lagts ner för att marknadsföra bidraget till unga och 
göra ansökningsförfarandet enklare och tydligare. Se tabellen nedan. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Antal kulturaktiviteter för personer med funktionsned-
sättning 

49 133 - 

Antal bidrag till verksamhet för unga (Snabb Peng) 4 2 - 

    

    

Bästa kommunen att bo och leva i 

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

 Målet är uppfyllt 

I syfte att öka kvaliteten och kulturutbudet för unga har kulturnämnden under året arbetat uppsö-
kande med ungdomar för att undersöka deras önskemål och behov när det gäller kultur. Besök har 
gjorts hos Össeby kyrkans ungdomsgrupp, Vallentuna gymnasium, bibliotekets Ungkulturgrupp, 
kulturskolans elever och fritidsgårdarna Mega och Haket. Utifrån de insikter och önskemål som 
framkommit planeras kulturaktiviteter för unga under 2021. 
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Ett annat sätt att jobba med kvalitetsutveckling är att medverka i regionala satsningar och samar-
beten med föreningar, företag och kommuninvånare. Liksom att jobba med kompetensutveckling av 
personalen och studiebesök som nämnden gjort under våren. 

Coronapandemin har påskyndat den digitala utvecklingen och kompetensen inom nämndens verk-
samheter, exempelvis genom digitala möten, kurser och bokcirklar. Digital kompetensutveckling 
har blivit en del av vardagen. Kulturnämnden bidrar till en digitalt kunnig befolkning genom att in-
formera om och hjälpa till med olika digitala tjänster. E-böcker och filmer har via appen Biblio och 
webbaserade Cineasterna mött nya användare, och sommaraktiviteterna för barn och unga har vävt 
ihop det analoga och det digitala. 

Under året har nämnden satsat på verksamhetsutveckling genom bland annat samverkan med 
andra bibliotek, studiebesök samt samarbetet med kulturskola över kommungränser. 

Nämndens mål: Kulturnämnden ska möjliggöra ett brett kulturutbud 
som präglas av mod, bildning och delaktighet 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Kulturnämnden arbetar för en god folkhälsa i Vallentuna kommun genom att möjliggöra ett rikt 
kulturliv. Nämnden arbetar aktivt för att nya kulturföreningar och kulturaktörer ska kunna etablera 
sig i Vallentuna kommun. I dialog med enskilda, föreningslivet och andra kulturaktörer fortsätter 
nämnden utvecklingen av kulturlivet i hela kommunen. I nämndens verksamheter är inkludering, 
inflytande och delaktighet en självklarhet och kommunens invånare involveras i verksamheternas 
planering, utveckling och genomförande. 
 
Kulturnämnden bidrar till kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor genom samverkan med sko-
lorna samt genom att erbjuda elever och förskolebarn en mångfald av kulturaktiviteter.  
 
Nämnden arbetar med omvärldsbevakning, lokalt, nationellt och internationellt och genomför bru-
karundersökningar för att genom kunskap utveckla och säkerställa att ett relevant utbud av inne-
håll, aktiviteter och verksamheter erbjuds. Nämnden arbetar för att nå nya målgrupper med fokus 
på unga.  
 
Prioriterade områden: 
- Nämndens verksamheter ska säkerställa besökarnas och deltagarnas inflytande och delaktighet. 
- Nämnden ska tillsammans med enskilda, kulturföreningar och andra kulturaktörer utveckla, bed-
riva och möjliggöra kulturverksamhet i hela Vallentuna kommun. 
- Nämnden ska bidra till skolans arbete för hög kvalitet och en god fysisk och psykisk hälsa. 

Kulturnämndens verksamheter arbetar på olika sätt med delaktighet och inflytande från besökare, 
deltagare och användare. Kulturskolans breda kursutbud tar hänsyn till invånarnas önskemål. För 
att öka valfriheten har ett samarbete med Täby och Sollentuna inletts under 2020 för att möjliggöra 
att elever kan delta i kulturskola över kommungränserna. Detta ger ökad tillgänglighet och något 
ökat utbud då de olika kommunerna erbjuder en viss variation i kursutbudet. 

Under hösten har kulturskolan genomfört brukarenkäter, en för elever och en för vårdnadshavare. 
Enkäternas resultat ska tillsammans med undersökningen Ung livsstil, som genomfördes under slu-
tet av år 2019, peka ut riktningen i kulturskolans förändringsarbete och utveckling framåt. 

Under våren genomförde kulturnämnden ett fokusarbete med inriktning på ung kultur. Det resulte-
rade bland annat i ett ungkulturråd vid namn Stjärnklart som består av tio ungdomar mellan 17-23 
år. Syftet med gruppen är att fånga upp ungdomars önskemål kring kultur och utifrån detta skapa 
kulturaktiviteter. Vissa aktiviteter har fått ställas in på grund av coronapandemin, men de jobbar 
även uppsökande genom kvällspromenader i Vallentuna för att ha dialog och inhämta ungdomars 
kulturrelaterade önskemål. 

Fokusarbetet med ung kultur resulterade också i en intern projektgrupp med representanter från 
både kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen som tillsammans arbetar för att skapa kulturar-
rangemang för och med unga i åldern 15-21 år under år 2021. 
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Kulturnämnden arrangerar aktiviteter för barn och unga på alla skollov, exempelvis sportlovets 
tema detektiver med koppling till dåvarande utställning i kulturhuset, höstlovet med tema känslor. 
Samtliga aktiviteter genomfördes utifrån rådande restriktioner. 

Coronapandemin har av förklarliga skäl påverkat verksamheternas utbud under året, ett par förfat-
tarprogram har arrangerats av biblioteket, Afternoon Tea i samarbete med ABF och bibliotekets 
vänförening arrangerade ett författarprogram öppet för alla i samband med årsmötet. 
 
Inspiration till läsning och förkovran ges via medieskyltningar i biblioteken, samt via digitala kana-
ler. För dem som inte har möjlighet att besöka biblioteket har kulturbilen varit ett bra komplement 
för att köra ut media till boende runt om i kommunen. 

 

En långsiktig trend nämnden noterat de senaste åren är en ökad efterfrågan av studieplatser i 
biblioteket i kulturhuset, samt i Karby bibliotek. För att möta detta har fler eluttag och laddnings-
möjligheter för dator, mobil och surfplatta installerats. 

I slutet av sommaren hölls en workshop för "motorburen ungdom" på Össeby IP:s parkering. Två 
konstpedagoger hjälpte ungdomar att snygga till sina bilar med bland annat foliedekorer, tyger, 
fransar med mera. Projektet möjliggjordes genom bidraget Snabb peng. En drive-in bio var plane-
rad som avslutning på kvällen men fick ställas in på grund av restriktionerna kring coronapande-
min. 

Kulturskolans dagläger i augusti kunde genomföras enligt plan där cirka 80 barn mellan 10 och 12 
år deltog. Lägret bidrog till bra sysselsättning för eleverna de sista dagarna på sommarlovet och gav 
en bra start på terminen. 

Utifrån restriktioner kopplade till coronapandemin har kulturskolan fått anpassa verksamheten uti-
från varje ämnes förutsättningar. Distansundervisning, utomhusundervisning och minskat antal 
barn i respektive grupp är några av de åtgärder som vidtagits och som gjort att i princip all under-
visning har kunnat fortgå. Med undantag de sista veckornas gruppundervisning för äldre elever som 
i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer behövde ställas in. 

Nämndens programverksamhet inom kulturskolan har påverkats mycket av coronapandemin och 
många program har fått ställas in eller flyttas fram. I många fall har nya arbetssätt kring redovisning 
av elevers arbete och utveckling växt fram, med allt från enklare dokumentation som delas till re-
spektive elev och vårdnadshavare, till större digitala projekt som exempelvis en digital julkalender 
på sociala medier under december månad. 
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Antal kulturaktiviteter som genomförts enligt tabellen nedan har såklart påverkats av coro-
napandemin som gjort att många aktiviteter fått ställas in, vilket gör att samtliga indikatorer vi-
sar på lägre antal aktiviteter under 2020 jämfört med året innan. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Antal kulturaktiviteter i centralorten 437 801 - 

Antal kulturaktiviteter utanför centralorten 41 77 - 

Antal kulturaktiviteter erbjudna till Vallentunas skolor 392 476 - 

    

Fler och växande Vallentunaföretag 

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

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden har under många år arbetat med att utveckla samarbeten och skapa förutsättningar 
för kulturföreningar och organisationer att verka och växa. Under coronapandemin och alla utma-
ningar som detta har ställt på verksamhet och utövare, har nya digitala arbetssätt utvecklats med 
andra. Tillsammans med det lokala produktionsbolaget PJP gjordes ett första samarbete med digi-
tala sändningar av konserter med den streamade konserten "På egen hand" från Vallentuna kultur-
hus. Ett annat samarbete var med den lokala folkmusikartisten Emilia Amper som tillsammans med 
sin trio gjorde en digital konsert från kulturhuset. 

Kulturnämnden verkar för att finnas i hela Vallentuna samt för att nå fler och nya besökare och an-
vändare. Det satsas även på nya informationskanaler, samarbetssätt och arbetssätt i lärandet, något 
som påskyndats under året i och med coronapandemin. 

För föreningar och andra organisationer skapar nämnden förutsättningar att nyttja de lokaler som 
nämnden ansvarar för, exempelvis Disponentvillan som kulturnämnden kommer ta över tillsam-
mans med barn- och ungdomsnämnden från och med 2021. 

Nämndens mål: Kulturnämnden ska skapa goda förutsättningar för för-
eningar och organisationer att verka inom skapande och kreativa nä-
ringar. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Kulturnämnden möjliggör för organisationer och företag att attrahera och genomföra kulturar-
rangemang och produktioner i Vallentuna kommun. Genom samverkan och att skapa goda förut-
sättningar för olika kulturaktörer bidrar nämnden till att stärka och utveckla marknaden för företag 
inom skapande och kreativa näringar.  
 
Prioriterade områden: 
-  Nämnden ska förenkla för kulturföreningar och andra kulturaktörer att genomföra kulturarrange-
mang i hela Vallentuna kommun. 

Kulturnämndens verksamheter har alla påverkats på olika sätt av coronapandemin, men har i den 
utsträckning det varit möjligt fokuserat på att ställa om istället för att ställa in. Ett par exempel på 
omställning är livesändning av årets Rotarykonsert från Kulturrummet med mycket gott resultat, 
utdelandet av stiftelsen Greta Perssons stipendier som gjordes digitalt, digitalt nationaldagsfirandet 
samt luciatåg och digital adventskalender under december av kulturskolans elever. 
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Arrangemang som har kunnat genomföras som vanligt är den årliga Fröshowen där 130 elever och 
lärare framförde musikdramatiska verket Oskar och draken för fyra fulla salonger på Vallentuna Te-
ater i början av 2020. Utöver det har det mesta flyttats utomhus med begränsad publik, exempelvis 
kulturskolans årliga avslutningskonsert med elever som tar studenten. För att erbjuda elever ett bra 
slut på en annorlunda termin genomfördes en konsertturné på äldreboenden och förskolor under 
sommaren. 

Nämnden startade under hösten ett nytt samarbete med Animationsfestivalen Rex som visar anime-
rade kortfilmer för alla åldrar. Filmerna visades som förfilmer innan ordinarie filmvisningar på Val-
lentuna Kulturhus och på TunaBio i Vallentuna Teater. Dessutom visades en filmserie på bildskär-
mar i Vallentuna kulturhus under tre veckor i november. Festivalsamarbetet planeras att fortsätta 
under 2021. 
 
I syfte att underlätta för unga att söka bidraget Snabb peng har en informationsfolder tagits fram 
samt kontakter tagits med bland annat kyrkornas ungdomsgrupper för att sprida information. Även 
hemsidan har uppdaterats med tydligare information och ansökningsblanketter. 

Kulturnämnden har i syfte att förenkla för kulturföreningar och andra kulturaktörer att genomföra 
kulturarrangemang haft många samarbeten under året. Exempelvis på samarbeten är med PRO i 
Karby, Össeby församling, barnavårdscentralen och logopedmottagningen, Svenska kyrkans öppna 
förskola i Kårsta, föreningen Tabasom som erbjuder läxläsning i kulturhuset och som även genom-
fört datorskola på persiska. 

I slutet av året blev det klart att Kulturnämnden tar över Disponentvillan som tidigare hyrts av stu-
dieförbundet Vuxenskolan. Villan kommer att samnyttjas med Barn- och ungdomsnämnden och de-
ras öppna förskoleverksamhet. I villan kommer kulturföreningar och studieförbund kunna bedriva 
verksamhet i ett nytt "föreningarnas hus". 

Indikatorn Antal föreningar som har fått föreningsstöd visar på en ökning mot föregående år, 
medan antal samarbeten med föreningar och organisationer har minskat. Minskningen bedöms i 
sin helhet bero på coronapandemin som begränsat möjligheten att anordna gemensamma kultur-
aktiviteter under året. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Antal föreningar som har fått föreningsstöd 25 18 - 

Antal samarbeten med föreningar och organisationer 52 92 - 

    

    

Närmare till allt 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en väx-
ande storstadsregion. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden deltar aktivt i lokal, delregional och regional samverkan för ett utvecklat kulturut-
bud för invånarna i Vallentuna. Nämnden har bland annat varit drivande projektet kulturskola över 
kommungränser som startade vid årsskiftet. 

Kulturskola över kommungränser är ett pilotprojekt mellan Vallentuna, Täby och Sollentuna där 
kommunerna möjliggör för elever att delta i kulturskola även i en kommun där de inte är skrivna. 
Syftet med projektet är att bredda utbudet samt att möta barn och ungas ökade rörlighet över 
kommungränser. Kundundersökningar har visat att syftet med projektet uppnås för de barn/famil-
jer som deltar, och ytterligare kommuner har visat intresse och nyfikenhet för projektet. 
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Nämnden har ett brett kulturutbud för alla åldrar och samarbetar med bland annat produktionsbo-
lag och teaterensemble för att erbjuda program, evenemang och utställningar för unga och äldre. 
Nämnden erbjuder kulturprogram, kulturskola och bibliotek i stora delar av Vallentuna kommun. 
Biblioteken i Karby och Kårsta används flitigt och möjliggör besök, bokprat, lån och biblioteksin-
formation och bidrar till en levande landsbygd. 

Flera av kulturnämndens verksamheter genomförs med statliga medel främst genom Kulturrådet. 
Skapande skola bidrar till att nämnden kan erbjuda aktiviteter till barn och unga i hela kommunen, 
kulturskolan kan arbeta för att nå fler elever och elever som vanligen inte hittar till verksamheten 
och i satsningen Stärkta bibliotek utvecklar nämnden verksamhet för, med och av ungdomar runt 
om i kommunen. 

Nämndens mål: Kulturnämnden ska utveckla Vallentuna kommun som 
attraktivt besöksmål. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Vallentuna kommuns rika kulturmiljöer är unika resurser som ger möjlighet till en utvecklad be-
söksnäring. I balans med utvecklingen av Vallentuna kommun som besöksmål ska nämnden värna 
om dess kulturmiljöer och delta aktivt i samhällsplaneringen för att bidra med kunskap i den fysiska 
planeringen. Vallentuna kommun har unika förutsättningar för ett attraktivt och levande kulturliv 
för människor i regionen där höga kulturmiljövärden är en central del och kulturnämnden bidrar 
aktivt till ett angeläget kulturutbud i hela kommunen. 
 
Vi välkomnar studiebesök och seminarier i våra verksamheter och lokaler då det bidrar till vår egen 
utveckling och att sätta kulturkommunen Vallentuna på kartan.  
 
Prioriterade områden:  
- Nämnden ska utveckla och levandegöra Vallentuna kommuns kulturmiljöer som besöksmål. 
- Nämnden ska initiera och delta i regional utveckling för skapa synergieffekter och ett breddat ut-
bud av kulturaktiviteter. 

För att synliggöra Vallentunas kulturverksamhet utanför kommunen har flera kommunöverskri-
dande samarbeten genomförts under året. Exempelvis fortsatte under höstterminen projektet Mu-
sik till vardags med Musikcentrum Öst och två konserter kunde genomföras inom projektet. Tidi-
gare under året gjordes ett lyckat samarbete med produktionsbolaget MTA genom konserten "Wa-
terloo - A tribute to ABBA" som streamades över hela världen från Vallentuna Teater. Ett liknande 
samarbete var den streamade ABBA-konserten "På egen hand" som var ett samarbete med produkt-
ionsbolaget PJP. Två lyckade exempel på när kulturverksamhet ställs om istället för att ställas in. 

I syfte att utveckla verksamheten och skapa synergieffekter i regionen, ingår kulturnämnden i sam-
arbetsforumet NOS (bibliotek i elva kommuner norr om Stockholm), verksamhetsutvecklingsmo-
dellen Våga Visa Bibliotek (sju kommuner) samt i Regionbibliotek Stockholms nätverk. 

I samverkan med flera andra Stockholmskommuner deltar Vallentuna kulturskola i ett tvådelat pro-
jekt för att öka delaktigheten hos ungdomar. Det ena med syfte att öka antalet ungdomar med 
funktionsvariationer i kulturskoleverksamhet. Det andra syftar till att utveckla nya samarbetsmöj-
ligheter och arenor över kommungränserna genom att i dialog med målgruppen (16-19 år) hitta, 
prova och utvärdera nya sätt för kulturskolan att erbjuda undervisning och möjligheter att använda 
estetiska uttryck i sitt identitetsskapande. Kommunerna har tillsammans erhållit statsbidrag från 
Kulturrådet för projektet och målet är att synliggöra det kursutbud som finns i kommunerna för 
målgruppen. 
 
I samarbete med åtta kommuners kulturskolor har Vallentuna initierat en vikariepool för lärare och 
pedagoger i regionen. Systemet heter Recruto och har under november sjösatts och förhoppningen 
är att vi ska minska arbetet och höja kvaliteten vid korta vikariat. 
 
Som ett led i arbetet med att lyfta kulturmiljöer publikt har en inventering och klassificering av kul-
turmiljöer som besöksmål gjorts. Nästa steg är att specifika besöksmål ska väljas ut och utvecklas 
utifrån inventeringen. 
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En annan satsning kring att göra kulturmiljöer mer tillgängliga är lanseringen av en ny hemsida till 
Runriket, www.runriket.se, där designen och informationen har uppdaterats. Hemsidan kommer 
löpande uppdateras med ny information. 

Under hösten kunde kulturskolans stråkorkestrar genomföra en fantastisk konsert för en begränsad 
publik på Musikaliska, Nybrokajen 11. 

 

Gällande indikatorn nedan Antal kulturmiljöer som besöksmål, så pågår ett arbete med att defini-
era kulturmiljöer vilket gör att rapportering inte varit möjlig för perioden. Antal kommunöver-
skridande samarbeten har dock ökat markant sedan föregående år. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Antal kulturmiljöer som besöksmål - - - 

Antal kommunöverskridande samarbeten 18 11 - 

    

    

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffek-
tivt. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämndens viktigaste resurs är medarbetarna och nämnden arbetar för att erbjuda relevant 
och bra kompetensutveckling som i förlängningen utvecklar verksamheterna såväl som medarbe-
tarna. Nämnden arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö för att 
behålla medarbetare. Nämnden har tagit fram arbetsmiljömål för 2020 som alla chefer har arbetat 
med under året tillsammans med medarbetarna. Hittills under året har stort arbete lagts på att ha 
en god och trygg arbetsmiljö för medarbetarna under coronapandemin. 

I syfte att bevaka och tillgodose nämndens långsiktiga lokalbehov och verka för effektivt nyttjande 
av lokaler arbetar nämnden med kommunens övergripande lokalresursplan. Arbetet möjliggör en 
högre nyttjandegrad av både egna och externa lokaler och anläggningar. I den kommungemen-
samma lokalresursplanen förtydligas nämndens lokalbehov på såväl kort som lång sikt. 

Samnyttjande av lokaler är en bra metod för kostnadseffektivitet. Kulturnämnden ser goda möjlig-
heter till att dela lokaler med andra enheter och förvaltningar i kommunen. Under höstterminen har 
kulturskolan exempelvis utökat utbytet av lokaler på Karlslundsskolan norra och från årsskiftet 
kommer kulturnämnden och barn- och ungdomsnämnden samarbeta kring nyttjandet av Dispo-
nentvillan. 
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Under ett år med mycket oro och ovisshet har många användare uppskattat att något i tillvaron är 
konstant där både kulturskolan och biblioteket stått för en normalitet och trygghet i mångas vardag. 
Båda verksamheterna har i mångt och mycket kunnat hålla öppet och bedriva verksamhet under 
större delen av året. En kostnadseffektiv insats för kommunens alla invånare då många vänder sig 
till biblioteket för samtal, information och stöd, särskilt i oroliga tider. 

Nämndens mål: Kulturnämndens alla resurser ska nyttjas effektivt. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Kulturnämnden deltar aktivt i kommunens strategiska samhällsplanering, i kommunala och region-
ala utvecklingsarbeten samt i planering av nybyggnationer. I arbetet verkar nämnden för att ha rätt 
förutsättningar för den egna verksamheten samt att den offentliga konsten inkluderas tidigt i plane-
ringen. Nämnden mäter och analyserar nyttjande- och bokningsgraden i nämndens lokaler i syfte 
att effektivare använda lokalerna och öka kulturaktiviteterna arrangerade av andra kulturaktörer. 
 
Prioriterade områden: 
- Nämnden ska öka uthyrningen och nyttjandegraden av lokalerna. 
- Nämnden ska samverka med interna och externa aktörer i genomförande av arrangemang.  
- Nämnden ska förnya och utveckla arbetssätten för att öka resurseffektiviteten. 

Kulturnämnden har i och med coronapandemin snabbt behövt ställa om, förnya och utveckla ar-
betssätt och verksamheter. Något nämnden kommer kunna dra nytt av även på lång sikt i och med 
ökad kunskap om digitala verktyg, möten och kurser, samt arbete på distans. Men såklart också live-
sändningar, digitala kulturprogram och utomhusaktiviteter. 

Nämnden har som ett led i att effektivisa bibliotekets verksamhet genomfört ett antal observationer 
dels av nyttjandegraden av bibliotekslokalen under hela öppethållandet, dels av vilken typ av frågor 
användarna ställer och var i huset de ställs och när. Syftet har varit att få faktaunderlag till diskuss-
ioner kring bibliotekets öppettider, för att på sikt skapa en effektivare verksamhet som i större ut-
sträckning bedrivs på dagtid, där barn och äldre samt funktionsnedsatta är prioriterade. 

Kulturskolan har under perioden arbetat mycket för att säkerställa att elever och föräldrar känner 
sig trygga vid deltagande i kulturskolekurser. Åtgärder kring god hygien, avstånd, mindre grupper 
distansundervisning och utomhusundervisning är exempel på bra metoder som bibehåller god verk-
samhet. 

Inför höstterminen skedde rekryteringsarbete genom kommunikation, skolturnéer, digitalt öppet 
hus och annonser i sociala medier och tidningar för att säkerställa god beläggning på kurser. Resul-
tatet av detta arbete är att antalet elever/elevplatser höstterminen 2020 är lika många som höstter-
minen 2019. Detta får ses som ett gott arbete utifrån årets begränsande förutsättningar i och med 
coronapandemin. 

I syfte att öka nyttjandet av kulturnämndens bokningsbara kulturlokaler har förtydliganden om 
vilka aktiviteter som kan vara i lokalerna gjorts, samt information skickats ut till de nätverk som 
finns för att nå ut till aktörer som kan vara i behov av lokaler. Även en genomgång av priser på våra 
kulturlokaler i jämförelse med närliggande kommuner har genomförts vilket resulterat i en föresla-
gen justering av priser gentemot externa hyresgäster. 

Under coronapandemin har inte nyttjandet av kulturlokaler av naturliga skäl kunnat ökas. Istället 
har arbete gjorts med digitala sändningar från kulturhuset och teatern, samt öppnat upp för verk-
samhet utomhus på baksidan av kulturhuset. 

Bibliotekets anpassade öppet- och bemanningstider har möjliggjort att biblioteken har kunnat hål-
las öppna i stort sett hela året trots coronapandemin, något som varit till stor glädje för användarna. 
Likaså att kulturhuset har hållits öppet utifrån aktuella restriktioner. Utställningar och bildarkivet 
har varit tillgängligt och Träffpunkten har använt kulturhusets baksida för aktiviteter för äldre och 
har förutom platsen fått låna stolar och högtalare. 
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Startmöte av konstprojekt i området Kristineberg, etapp 1, har genomförts och arbete med att ta 
fram ett konstprogram är påbörjat. Det är det första stora konstprojektet som följer kommunens 
konstpolicy som antogs i slutet av 2018. Utöver detta har ett nytt konstverk av Peter Tillberg,  "Få-
ret", köpts in och ska placeras i en offentlig miljö i Vallentunas centrala delar. 

I slutet av året blev det klart att Kulturnämnden tar över tre nya lokaler från och med 1 januari 2021. 
Skolmuseet, Väsby Kvarn och Disponentvillan på Åby gata 3 som tidigare hyrts av Studieförbundet 
Vuxenskolan. I samtliga lokaler är planen att bedriva kulturverksamhet och i Disponentvillan har 
kulturföreningar möjlighet att hyra lokaler. 

På grund av coronapandemin har bokningsgraden för såväl Vallentuna teater som Kulturrummet 
minskat jämfört med föregående år, vilket syns i indikatortabellen nedan. Nämnden arbetar ak-
tivt för att lokalerna ska vara attraktiva och ändamålsenliga för såväl interna som externa hyres-
gäster och bedömningen är att den minskade bokningsgraden i sin helhet beror på coronapande-
min. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Andel uthyrda timmar i Vallentuna teater (bokningsgrad 
%) 

42 % 70 % - 

Andel uthyrda timmar i Kulturrummet (bokningsgrad %) 54 % 71 % - 
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Styrkort 

Analys - Kund/Invånare 

  
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

SCB, Medborgarundersökning, NMI-index, Kultur - 68 - 68 

- Biblioteksverksamheten - 8,2 - 8,3 

- Utställnings- och konstverksamheter - 7,0 - 7,1 

- Teaterföreställningar och konserter - 6,3 - 6,5 

     

Antal besök, kulturhuset 153 590 245 099 223 895 214 215 

     

Kommentar 

Antalet besök i kulturhuset har minskat kraftigt under 2020 till följd av coronapandemin. 

Om medborgarundersökningen: 
Vartannat år genomför Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Vallentuna kommun en atti-
tydundersökning bland Vallentunaborna. I medborgarundersökningen får cirka 1 000 slumpvis ut-
valda personer i åldrarna 18 – 84 år, möjlighet att tycka till om kommunen och dess verksamheter 
genom att svara på en enkät. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera 
mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55, 
och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 

Analys - Verksamhet 

   
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Kulturskolan     

Antal ämneskursplatser inklusive ensembler  1 186 1 144 978 

Andel tjejer/killar i ämneskurser (%)  59 / 41 59 / 41 60 / 40 

Antal unika elever  788 782 765 

Fördelning i åldrar (%)     

4 -6 år  4 4 7 

7 -9 år  36 35 35 

10 -13 år  38 40 40 

14 -20 år  21 22 18 

Antal kortkursplatser  66 70 - 

Antal elever i skolföreställningar (kulturköp)  1 275 (31) 
1 300 

(56) 
1 500 

(57) 

Antal föreställningar  39 70 70 

 

 

 

    



Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 20(25) 

   
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Kulturenheten     

Totalt antal besökare på egna program (totalt antal 
egna program inkl. samarbeten) 

 
11 135 

(262) 
33 400 

(593) 
45 354 

(528) 

Varav; antal besökare på barnprogram (antal barnpro-
gram) 

 
7 035  
(190) 

16 300  
(413) 

16 182  
(404) 

Varav samarbeten  47 77 - 

Antal Skapande skola-program per elev  2,3 2,3 - 

Bokningsgrad Kulturrummet i Kulturhuset och Vallen-
tuna teater 

 48 71 54 

     

Biblioteket  4,7 5,5 5,4 

Antal utlån per invånare  9 853 10 472 9 378 

Antal aktiva låntagare. Aktiv = minst 1 lån per år     

Antal barn 0-17 år som deltagit i aktiviteter (antal akti-
viteter) 

 
1 354 
(326) 

3 294  
(220) 

5 261 

Antal vuxna över 18 år som deltagit i aktiviteter (antal 
aktiviteter) 

 
859  

(204) 
2 885  
(220) 

2 011 

Kommentar 

Kulturskolan redovisar nyckeltal i linje med tidigare år. Verksamheten har lyckats ställa om och 
varje ämne har anpassats utifrån sina unika förutsättningar och det rådande läget under coro-
napandemin. 

Antal föreställningar inom kulturskolan har av förklarliga skäl minskat på grund av coronapande-
min. Likaså har antalet evenemang och besökare av naturliga skäl minskat i samband med coro-
napandemin. Många av de stora publikdragarna för vuxna på Biblioteket: Afternoon-tea, författar-
träffar och föreläsningar ställdes in som en följd av pandemin. 
 
Även antal aktiva låntagarna på biblioteket har minskat när besöken uteblivit, sista veckorna på året 
tvingades biblioteket dessutom att hålla helt stängt. Trots minskningen av antal utlån per invånare 
ses en stor ökning av antalet som lånar e-medier. 

Analys - Miljö 

   
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

  - - - 

     

     

Kommentar 

Kulturnämnden arbetar med att ta fram relevanta nyckeltal inom miljöområdet. 
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Analys - Ekonomi  

(Mnkr) 
Sparande 
i eget ka-

pital 

Budget 
2020 

Avvikelse 
2020 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

Kulturnämnden 1,0 -44,9 0,9 0,1 0,6 

      

Kommentar 

Kulturnämnden redovisar ett överskott om 0,9 mnkr för år 2020. 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2020 

Bokslut 
2020 

% 
Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 

TOTALT        

K -48,9 -48,2 98 % 0,7 -48,8 -48,9 100 % 

I 4,0 4,2 104 % 0,2 4,4 4,6 104 % 

N -44,9 -44,0 98 % 0,9 -44,4 -44,3 100 % 

Politisk verksamhet    

K -0,3 -0,3 87 % 0 -0,4 -0,4 99 % 

I 0 0 - - 0 0 - 

N -0,3 -0,3 87 % 0 -0,4 -0,4 99 % 

Administration  

K -2,1 -1,9 93 % 0,2 -2,7 -2,3 85 % 

I 0 0 - 0 - - - 

N -2,1 -1,9 93 % 0,2 -2,7 -2,3 85 % 

Bibliotek  

K -17,5 -17,5 100 % 0 -17,3 -17,3 100 % 

I 0,3 0,8 267 % 0,5 0,9 0,7 75 % 

N -17,2 -16,7 97 % 0,5 -16,4 -16,6 101 % 

Kulturskola  

K -15,1 -15,1 100 % 0 -14,7 -14,9 101 % 

I 2,9 2,9 100 % 0 2,7 2,8 103 % 

N -12,1 -12,1 100 % 0 -12,0 -12,1 101 % 

Kulturenheten  

K -14,0 -13,4 96 % 0,6 -13,8 -14,1 102 % 

I 0,8 0,4 53 % -0,4 0,9 1,2 133 % 

N -13,2 -13,0 98 % 0,2 -12,9 -12,9 100 % 

K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 
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Kommentar 

Kulturnämnden redovisar ett överskott om 0,9 mnkr vid årets slut, vilket är strax över det överskott 
om 0,8 mnkr som prognostiserades vid månadsuppföljningen i oktober. 

Inom Administration redovisar nämnden ett överskott om 0,2 mnkr vilket beror på lägre allmänna 
kostnader kopplat till coronapandemin, exempelvis lägre kostnader för utbildning och förvalt-
ningsövergripande konferens än budgeterat. 
 
Biblioteket redovisar ett överskott om 0,5 mnkr som beror på ökade intäkter vilket i sin tur är tack 
vare statsbidraget Stärkta Bibliotek. Personalkostnaderna har varit lägre under större delen av året 
kopplat till förkortade öppettider och lägre behov av vikarier. 
 
Kulturskolan redovisar en budget i balans vid årets slut. Detta beror på god anpassning av verksam-
heten under coronapandemin, lägre personalkostnader samt statsbidrag från Kulturrådet. 
 
Kulturenhetens verksamhet är den av nämndens verksamheter som påverkats mest av coro-na-
pandemin genom att många arrangemang tvingats ställa in eller genomförts på annat sätt än plane-
rat. Detta har gjort att intäkterna är betydligt lägre än budgeterat, samtidigt som även arrange-
mangskostnaderna är lägre. Likaså är personalkostnaderna lägre då vissa vakanta tjänster inte till-
satts fullt ut samt att glapp uppstått mellan medarbetare som slutat och nyanställd som ska börja. 
Kulturenheten redovisar ett överskott om 0,2 mnkr vid årets slut. 
 
Nämnden har fått beviljade statsbidrag från Kulturrådet för Skapande Skola för läsåret 2020-2021 
uppgående till 2,1 mnkr. Nämnden skapar verksamhet för hela statsbidraget, vilket innebär ökade 
kostnader, summan av kostnaderna och intäkterna (statsbidraget) är dock noll. Likaså har biblio-
teket fått bidraget Stärkta Bibliotek för perioden 2020-2021 om 650 tkr och kulturskolan har fått 
bidrag om 295 tkr för samma period. 
 
Totalt redovisar kulturnämnden ett överskott om 0,9 mnkr vid årets slut. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt Budget 2020 Bokslut 2020 % 
Avvikelse mot 

budget 

Totalt (mnkr) 0,5 0,2 48 % 0,3 

     

     

     

     

Kommentar 

Nämnden har under året hemställt pengar för investering av teknisk utrustning i kulturhuset. Inve-
steringen blev något billigare än tidigare förutspått och hela det hemställda beloppet behövde inte 
tas i anspråk. 
 
Delar av det årliga anslaget har även använts för inköp av ett konstverk av Peter Tillberg som kom-
pensation för det delvis övermålade konstverket på Rosendalsskolan under 2020. 
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Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

  2020 Totalt, projekt  

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos 
Klart 

år 

Totalt (mnkr) - - - - - - 

       

       

Kommentar 

Kulturnämnden har inte genomfört några investeringar under 2020, mer än vad som står noterat 
under årligt anslag. 

Analys - Medarbetare 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Antal anställda 55 57 57 

Varav tillsvidareanställda 49 52 51 

Antal årsarbetare 47 49 48 

Medelålder 48,6 47,9 47,6 

Medellön (tkr) 34,0 33,8 33,0 

Medianlön (tkr) 33,0 32,2 31,5 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 10,4 % 39,3 % 47,5 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 1,0 % 1,4 % 10,0 % 

Kvinnor 4,4 % 3,5 % 1,9 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 2,5 % 5,6 % 1,5 % 

30 - 49 år 3,9 % 2,3 % 3,5 % 

50 år och äldre 2,8 % 3,2 % 5,2 % 

Samtliga 3,4 % 2,9 % 4,0 % 

Personalomsättning 

  
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Tillsvidareanställda medarbetare 8,0 % 7,7 % 9,8 % 
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Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Anställda, andel män 25 % 25 % 28 % 

Medarbetarenkät 2020 

Område 
Kommunen to-
talt 2020 

Kultur 2020** 
Kultur och fri-
tid 2020 

Kommunen to-
talt 2019 

Kultur och fri-
tid 2019 

Motivation 83 85 82 81 79 

Ledarskap 83 89 88 82 87 

Styrning 81 88 84 80 82 

HME 82 87 85 81 83 

Kompletterande text: 

** Kulturförvaltningens resultat för 2020 har separerats från SKLs indelning (Kultur och fritid) 

Kommentar 

Under året har antal månadsavlönade och tillsvidareanställda minskat i jämförelse med föregående 
år. Kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen har sedan den 1 januari 2020 en gemensam ordina-
rie förvaltningschef, och tidigare förvaltningschef har avslutat sin anställning. Det finns ytterligare 
tjänster där förvaltningen avvaktat med att ersätta i väntan på ny budget och i samband med detta 
har man hittat nya effektiva arbetssätt. 

Den totala sjukfrånvaron har ökat i förhållande till föregående period. Ökningen märks bland kvin-
nor och åldersgruppen 30-49 år, medan sjukfrånvaron totalt sett minskat bland män och i ålders-
grupperna yngre än 29 år och 50 år och äldre. Andelen långtidssjukskrivna (de som är sjuka 60 da-
gar eller mer) har minskat avsevärt i jämförelse med tidigare år och ligger på en låg nivå sett till an-
tal timmar vilket är en positiv trend. Vallentuna kommun som arbetsgivare har fortsatt arbeta syste-
matiskt och långsiktigt i syfte att minska antalet långtidssjukskrivna. Samtliga långtidssjukskrivna 
har en rehabiliteringsplan som aktivt följs upp och utvärderas. 

Den totala sjukfrånvaron per månad följde utvecklingen och kurvan i samhället i stort med en ökad 
sjukfrånvaro under mars i samband med coronapandemins utbrott, samt en ökning av sjukfrånva-
ron under september. Ökningen beror på en hög andel korttidsfrånvaro (dag 1-14) inom kultursko-
lan och biblioteksenheten där verksamheterna har varit igång under året. Kulturförvaltningen har 
följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommunledningens riktlinjer under coro-
napandemin. Huvudregeln för medarbetare inom förvaltningskontoret har varit att arbete ska ske 
på distans i den mån verksamheten har kunnat bedrivas så. På så sätt har risken för smittspridning 
minskat och sjukfrånvaron har varit låg bland dessa personalgrupper. Medarbetare tillhörande 
verksamheter som har varit igång har arbetat inom verksamheten som vanligt och där har sjukfrån-
varon periodvis varit högre än jämfört med tidigare år. Rekommendationerna att stanna hemma 
med milda symtom och vara hemma symtomfri har också påverkat de höga sjukfrånvarotalen. Ett 
stort antal åtgärder har införts under året för att minimera risk för smittspridning i form av skydds-
glas där personal möter besökare, skyltning i lokalerna som uppmanar besökare hålla avstånd, in-
formation om hygien, samt utökade tider för återlämning av böcker utanför entrén. I slutet av året 
stängde biblioteket verksamheten efter regeringens direktiv. 

Personalomsättningen var på samma nivå som tidigare år och motsvarar fyra personer som valt att 
avsluta sin anställning i Vallentuna kommun. 
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Vallentuna kommun genomför en medarbetarundersökning varje år som en del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Tidigare genomfördes enkäten under hösten, men sedan 2020 och framåt ge-
nomförs den under våren. Vartannat år genomförs en större och mer omfattande enkät och vartan-
nat år genomförs en mindre enkät med fokus på Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och 
Hållbart medarbetarengagemang (HME). 
 
2020 års medarbetarenkät var av det mindre formatet, även kallat pulsmätning. Resultatet av med-
arbetarundersökningen visar på stärkta resultat för kommunen som helhet, samt inom kultur och 
fritid, liksom inom kultur separat. Resultatet inom kultur är i nivå med föregående års undersök-
ning och starkare än kommunen som helhet inom samtliga områden vilket är mycket positivt. 
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