
Verksamhetsplaner 2021-
2023, samtliga nämnder

7

KS 2020.391



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51
Verksamhetsplaner 2021-2023, samtliga nämnder (KS 2020.391)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen om nämndernas 
verksamhetsplaner.

Ärendebeskrivning
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2021-2023 som grund har
nämnderna beslutat om verksamhetsplaner (VP) för perioden.

Enligt styrdokumentet Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 
Vallentuna kommun (1.2.6.1 Kommunal författningssamling) ska nämndernas 
verksamhetsplaner innehålla:
- de kommungemensamma mål som berör nämnden,
- nämndspecifika mål,
- en övergripande fördelning av nämndens driftsbudget på avdelning,
verksamhetsblock eller liknande,
- en övergripande fördelning av nämndernas investeringsbudget på projekt.

Nämndernas planer bifogas ärendet.

Kommunledningskontoret bedömer att samtliga verksamhetsplaner visar god kvalitet och 
följer de mål och den budget som beslutats i kommunplan 2021-2023.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-08, Verksamhetsplaner 2021-2023 samtliga nämnder
 Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2021-2023
 Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2021-2023
 Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2021-2023
 Bygg- och miljötillsynsnämndens verksamhetsplan 2021-2023
 Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2021 - 2023
 Socialnämnden, Verksamhetsplan 2021-2023
 Kulturnämnden, Verksamhetsplan kulturnämnden 2021 - 2023
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Tjänsteskrivelse

Verksamhetsplaner 2021-2023, 
samtliga nämnder

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen om
nämndernas verksamhetsplaner.

Sammanfattning av ärendet
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2021-2023 som grund har
nämnderna beslutat om verksamhetsplaner (VP) för perioden. 

Enligt styrdokumentet Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamheter i Vallentuna kommun (1.2.6.1 Kommunal författningssamling) ska 
nämndernas verksamhetsplaner innehålla:
- de kommungemensamma mål som berör nämnden,
- nämndspecifika mål,
- en övergripande fördelning av nämndens driftsbudget på avdelning,
   verksamhetsblock eller liknande,
- en övergripande fördelning av nämndernas investeringsbudget på projekt.

Nämndernas planer bifogas ärendet.

Kommunledningskontoret bedömer att samtliga verksamhetsplaner visar god kvalitet 
och följer de mål och den budget som beslutats i kommunplan 2021-2023.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Nämndernas verksamhetsplaner

Annika Hellberg Tommy Borell
Ekonomichef Chefscontroller

Expedieras till:
Akten
Samtliga nämnder



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-12-14

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 242
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023 (KS 2020.326)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan för 2021-2023.
 
Anteckning
Jerri Bergström och Gustav Elfström (båda S) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget 
budgetförslag.
Martin Siltanen (SD) deltar inte i beslutet med hänvisning till egen kommunplan.
Nicklas Steorn (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till egen kommunplan. 

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

Yrkanden
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till 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
 §182  Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023
 Tjänsteskrivelse 2020-11-09. Verksamhetsplan 2021-2023 kommunstyrelsen
 Verksamhetsplan 2021-2023 förslag till KS



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 182
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023 (KS 2020.326)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan för 2021-2023 med förslagen till 
förändringar under målet varaktighet. 
 
Anteckning
Jerri Bergström (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till socialdemokraternas egna 
kommunplan. 

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

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag med förslagen till 
förändringar under målet varaktighet. .
 
 
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 2020-11-09. Verksamhetsplan 2021-2023 kommunstyrelsen
 Verksamhetsplan 2021-2023 förslag till KSAU
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Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 
2021-2023

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan för 2021-2023

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

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

 Kommungemensamma mål
 Nämndspecifika mål
 Indikator/nyckeltal
 En övergripande fördelning av nämndens driftbudget
 En övergripande fördelning av investeringsbudget per projekt

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-11-09, Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-

2023 

Victor Kilén Annika Hellberg 
Kommundirektör Ekonomichef

Ska expedieras till 
Akten
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Vallentuna kommun
Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade 
kommunplanen.

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

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

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

 

All verksamhet vilar på kommunens värdegrund.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vision: Varaktighet

Vallentuna växer och tillvaratar den stora potential som vårt läge och närheten till världen ger. 
Utvecklingen och tillväxten är hållbar utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Vi 
adderar nya bestående värden till vårt Vallentuna.

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

Vår kommun ska växa hållbart. Kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas och 
företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat 
område och kommunens verksamheter ska behålla sin miljöcertifiering enligt ISO 14001. 
I ett hållbart samhälle behövs en balanserad ekonomisk utveckling som fungerar långsiktigt utan att 
människor eller miljö tar skada. Fokus ligger på visionen om noll klimatutsläpp, kretslopp och 
cirkulär ekonomi. Bostadsbyggandet och utvecklingen av infrastruktur ska ta hänsyn till miljön och 
ligga i framkant med alternativa och innovativa energilösningar. Vi ska värna och stärka 
Vallentunas olika kvaliteter såsom närheten till naturen och landsbygden samt förbättra 
vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag.
Vallentuna kommun ska skapa samhälleliga förutsättningar för invånare att uppleva en god hälsa, 
trygghet och inkludering. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och 
möjligheter, goda uppväxtvillkor för barn och unga, samt att förebygga och motverka 
diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Främjande arbete för god psykisk och fysisk hälsa 
är viktigt, liksom trygga yttre miljöer.
Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden 
och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att 
ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och 
värna grundläggande demokratiska värden för alla. 
Kommunen tar stöd av Agenda 2030 i hållbarhetsarbetet och bidrar till att nå de 17 globala 
hållbarhetsmålen.

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

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Andel kommunala enheter som har 
källsortering 40% 38%

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

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

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

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, andel 33 31

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

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

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

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

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

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

Tjejer 58% (länet 60%)

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

Killar 6,4%
Tjejer 6,0%

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

70,2%

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

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

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Arbetslösheten hos utrikesfödda, 
Arbetsförmedlingens mätning

11,0% 8,9%

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

49% 63%

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Antal färdigställda bostäder inom 
Sverigeförhandlingen 199 89

Antal antagna detaljplaner inom 
Sverigeförhandlingen 2 2
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Vision: Inspiration

Genom att utmana oss själva blir vi ständigt bättre på att nå våra mål och på att möta invånarna. I 
fokus står nyttan, kvaliteten och vår tillgänglighet. Vallentuna ska vara en mötesplats, i ständig 
rörelse framåt, där idéer kan födas och växa.

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

Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa 
och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och 
flexibilitet är viktigt i kommunens verksamheter. 
Vi arbetar med ständiga förbättringar för att skapa god kvalitet till låg kostnad för invånare, företag 
och kunder. Vallentuna ska bli den kommun i Sverige som ger högst kvalitet där vi utgår ifrån den 
samlade effekten av verksamheternas resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för 
skattebetalarna.
Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill. Samhället blir alltmer 
kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande 
åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor.
Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna 
en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. 
Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i 
den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, 
även om vi gör kvalitetssatsningar. 
Målet för god ekonomisk hushållning är att Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv 
verksamhet av hög kvalitet inom koncern, kommun och verksamhet som bedrivs av andra juridiska 
personer. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. 
En sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller 
demografiska förändringar. Kommunens egen och den upphandlade verksamheten kontrolleras och 
följs upp på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.
De finansiella resultatmålen för koncernen och kommunen anges i kommunplanens avsnitt om god 
ekonomisk hushållning och finansiella mål.

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

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

HME, Hållbart 
medarbetarengagemang Vallentuna 
totalt

82 81 80

HME, Hållbart 
medarbetarengagemang 
kommunstyrelsen

79 77 78

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

Personalomsättning, 
kommunstyrelsen

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

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Nettokostnader per invånare, enligt 
årsredovisning 49 695 49 514

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

Nämndens mål: Effektivt och flexibelt lokalutnyttjande.

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

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

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

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

Utveckling och samhällsbygget sker i dialog med invånarna. Vi ser både till stadens möjligheter och 
en levande landsbygd. Med dessa dubbla värden, i kombination med den rika kulturhistorien, 
skapas ett Vallentuna där människor kan leva nära allt.

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

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. För att uppnå 
detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt 
med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, 
pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar.
Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande 
arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. 
En ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och 
underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun 
ska fortsätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår 
landsbygd.
En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar 
i högre utsträckning tjänster och tillgång till såväl kommunal som kommersiell service.
Kommunen ska vara tillgänglig och agera professionellt. Vi som arbetar inom Vallentuna kommun 
är till för våra invånare. Det ska vara lätt att komma i kontakt med Vallentuna kommun. 
Kommunen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till 
kommuninvånarna och det lokala näringslivet.
För att Vallentuna ska bli en så bra kommun som möjligt att bo och leva i behövs allas erfarenheter 
och kunskaper. Vallentuna kommun ska ha ett inkluderande förhållningssätt som gör att invånare 
kan vara delaktiga på olika sätt i olika frågor. Kommunen ska ta initiativ till samverkan och dialog 
med invånarna, för att uppmuntra till och ge förutsättningar att utöva demokratiskt inflytande och 
deltagande i samhällets utveckling. Ett högt valdeltagande ska bibehållas.

Nämndens mål: Erbjuda hög service, tillgänglighet och delaktighet.

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

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

                 - 5,4                    -

Hur nöjd är du med kommunens 
webbplats 
(medborgarundersökning)*

                - 5,8                    -

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

89 % 89 % -

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

I Vallentuna uppmuntras idéer, åsikter, nyfikenhet och lärande. Alla bidrar till att öka 
attraktionskraften för talanger, kompetens, innovationer och investeringar. Med smarta lösningar 
och hög serviceanda skapar vi en idealisk plats för entreprenörer.

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

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. 
Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera 
regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare.
Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och 
kön.
En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av 
företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om 
livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till universitet och lärosäten samt mer 
kunskapsföretag och företag med hållbarhetsprofil. 
Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna 
kommun. KTH – Vallentuna – världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en 
fot i världen och akademin.
En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för 
människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner.

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

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

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

Företagsklimat. Svenskt näringsliv - 3,35 3,1

Ranking, företagsklimat Svenskt 
näringsliv 75 133
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Vision: Omtänksamhet

I Vallentuna ställer människor upp för varandra och olikheter värdesätts. Kommunen är det yttersta 
stödet, men inte det enda. Civila samhället är starkt vilket är en bärande del av ett Vallentuna med 
livskvalitet för alla.

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

Politiken ska skapa förutsättningar och undanröja hinder – inte detaljstyra våra liv.
Alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans 
eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfrihet är därmed en 
grundläggande förutsättning för det goda samhället. Genom en breddad valfrihet får våra invånare 
inflytande och ökade möjligheter att leva ett självständigt liv.
Varje människa ska bemötas med värme, respekt och omtanke. Det gäller livets alla skeden. Stöd 
som ges ska syfta till att stärka individens och familjens egen förmåga att ta ansvar för sitt eget liv.
Vallentuna ska vara en av de tryggaste kommunerna i både länet och landet. Vi tror på individens 
eget ansvar, och på familjens och civilsamhällets roll och ansvar för att skapa goda samhälls-
medborgare. Genom ett fortsatt tätt samarbete med polis, brandförsvar, föreningar, skola och 
civilsamhälle ska vi motverka brott och kriminalitet i kommunen samt förbättra tryggheten.
Samhället kan när som helst drabbas av en samhällsstörning, kris eller extraordinär händelse såsom 
exempelvis ett längre strömavbrott och Vallentuna kommun driver flera verksamheter som måste 
fungera även under kriser, såsom äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola. 
Kommunen bedriver kontinuerligt arbete med krisberedskap och civilt försvar för att minska 
sårbarheten och stärka sin förmåga att värna kommunen som helhet under sådana omständigheter.

Nämndens mål: Erbjuda trygga och attraktiva offentliga miljöer.

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Anmälda våldsbrott/100 000 
invånare 642 568

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

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

73 % - -

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

Antal åtgärdade felanmälningar 
relaterat till trygga och attraktiva 
offentliga miljöer

4 399 2 961
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Vision: Nav

Vallentuna tar plats som en lösningsorienterad drivkraft och samhällspartner, centralt i 
Stockholm/Uppsala-regionen med Arlanda som granne. Vi utvecklar vårt ledarskap, såväl inom 
kommunen som gentemot invånare och omvärlden.

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

Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir 
allt viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och 
klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats.
För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs att infrastrukturinvesteringar görs i 
god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och 
cykelvägar.
Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och 
människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i 
betydelse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla. 
Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika 
läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som 
erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum.

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

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

Indikator/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Nöjd med kommunala gator och 
vägar (NKI) 50

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

Driftbudget

Driftbudget per område, mnkr

Område Prognos Budget Plan Plan

2020 2021 2022 2023

Kommunstyrelsen inklusive 
resultatenheter

K

I

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

Kommunledningskontoret K

I

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

Samhällsbyggnadsförvaltning
en*

K

I

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

Teknik - och 
fastighetsförvaltningen*

K

I

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

Kommunstyrelsens 
oförutsedda (KSOF)

K

I

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

Räddningstjänst K

I

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

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

Område Prognos Budget Plan Plan

2020 2021 2022 2023

Resultatenhet Avfall

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

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

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

Resultatenhet Fastighet

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

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

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

Investeringsbudget

Investeringsbudget per projekt, mnkr

Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt

2020 2021 2022 2023 projekt

Årliga anslag 59,8 27,0 28,5 28,5

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

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

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

Beläggning vägar 4,8 3,0 4,0 4,0

Cykelvägnät 2,0 2,0 2,0 2,0

Energisparåtgärder 1,0 3,0 3,0 3,0

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

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

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

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

Årligt anslag KLK 1,5 2,0 2,0 2,0

Årligt anslag SBF 0,5 0,5 0,5 0,5

Årligt anslag TFF 0,0 0,5 0,5 0,5

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

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

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

Cykelväg runt Vallentunasjön, 
förstudie

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

Digitaliserad 
samhällsbyggnadsprocess

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

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

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

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

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

Gång- och cykelväg 
Bällstabergsvägen

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

Gång- och cykelväg Vallentuna-
Karby/Brottby

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

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

Gävsjöområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

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

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

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

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

Källsortering 0,5 1,5 1,5 1,5 7,5

Kärl 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0

Lekplats i Kårsta 0,0 0,5 6,5 0,0 7,0

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

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

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

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

Naturum, Örstastugan 
(Angarnssjöängen)

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

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

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

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

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

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

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

Våtmarkspark 9,0 13,0 6,0 0,0 28,0

Totalt 136,4 117,1 134,4 92,5 618,1
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9
Verksamhetsplan 2021-2023 barn- och ungdomsnämnden (BUN 
2021.008)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer verksamhetsplan 2021-2023.
 
Anteckning
Thomas Arctaedius och Sandra Rudeberg (båda S) deltar inte i beslutet med hänvisning till 
Socialdemokraternas yrkande i ärendet Kommunplan 2021-2023 i kommunfullmäktige.
 
Jenny Thörnberg (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till Miljöpartiets yrkande i 
ärendet Kommunplan 2021-2023 i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har utifrån beslutad kommunplan 2021-2023 upprättat ett 
förslag till barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan för 2021-2023.

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
 §9 BUN AU Verksamhetsplan 2021-2023 barn- och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse, Verksamhetsplan 2021-2023 barn- och ungdomsnämnden
 Verksamhetsplan 2021-2023 barn- och ungdomsnämnden
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Tjänsteskrivelse

Verksamhetsplan 2021-2023 barn- och 
ungdomsnämnden

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer verksamhetsplan 2021-2023.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och ungdomsförvaltningen har utifrån beslutad kommunplan 2021-2023 
upprättat ett förslag till barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan för 2021-
2023.

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

 Kommungemensamma mål
 Nämndspecifika mål
 Indikator/Nyckeltal
 En övergripande fördelning av nämndens driftbudget
 En övergripande fördelning av investeringsbudget per projekt

Konsekvenser för hållbar utveckling
I berörda delar i verksamhetsplanen beskrivs hur planen knyter an till Vallentuna 
kommuns hållbarhetsarbete.

Konsekvenser för barn
I berörda delar i verksamhetsplanen beskrivs hur planen knyter an till barn och unga.

Handlingar
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Vallentuna kommun 
Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommun-
planen. 

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

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

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

 

  

All verksamhet vilar på kommunens värdegrund.   

 

  

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

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

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

 

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

Nämndens uppgift är att med barnet och eleven i centrum ansvara för förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Barn- och ungdomsnämnden ansvarar också 
för öppen förskola och ungdomsmottagning. 

  

Uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete i utbildningsväsendet  

Barn- och ungdomsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fullgöra de uppgifter som följer av 
huvudmannaskapet för skolväsendet. Detta innebär att nämnden bland annat ansvarar för att utbild-
ningen genomförs i enlighet med skollagen, läroplaner, föreskrifter som har meddelats med stöd av 
lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. Varje huvudman 
inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt följa upp och utveckla utbildningen i syfte att 
fatta beslut om prioriteringar för att de nationella målen ska uppfyllas. Det systematiska kvalitetsar-
betet utifrån de nationella målen bedrivs på flera nivåer i organisationen och uppföljning och analys av 
utbildningens måluppfyllelse och likvärdighet ger tillsammans med uppföljning av kommunala mål 
underlag för planering och förutsättning för det kommande verksamhetsåret. 

  

Övergripande utvecklingsfokus för 2021 – 2023 

För att utveckla verksamheterna inom nämndens ansvarsområde mot satta mål har övergripande fo-
kusområden för utveckling tagits fram som ska genomsyra utvecklingsarbetet på alla nivåer. De över-
gripande fokusområdena innebär både förväntningar på verksamheterna och ett åtagande från förvalt-
ningen att utveckla och förfina strukturer och processer för ledning och stöd till enheterna. Fokusom-
rådena syftar till att bidra till att uppnå de nationella målen för verksamheterna, nämndens mål samt 
en ökad kvalitet i hela kommunen. 

  

Tillgängligt lärande 

För att barn och elever i Vallentuna ska ha möjlighet att nå sin fulla potential, vara delaktiga i och upp-
leva förskolan och skolan som ett meningsfullt sammanhang behöver lärandet vara tillgängligt för alla. 
Med tillgängligt lärande menas att lärmiljöerna, i pedagogiska, fysiska och sociala avseenden, är an-
passade till barn och elevers olika behov och förutsättningar. För att skapa en socialt tillgänglig 
lärmiljö där individers olikheter respekteras, bedriver förskolan och skolan ett systematiskt värde-
grundsarbete där plan mot diskriminering och kränkande behandling ger struktur åt och synliggör ar-
betet. Fysisk tillgänglighet utvecklas genom fysiska anpassningar rörande ljud- och ljusmiljöer och 
ytors användningsområden utifrån pedagogiska perspektiv. Pedagogisk tillgänglighet utvecklas syste-
matiskt genom varierade undervisningsmetoder och fokus på en fortskridande höjning av undervis-
ningskvaliteten. Förvaltningen verkar som övergripande stöd i syfte att stärka en likvärdig utbildning i 
hela kommunen samt för att skapa förutsättningar för samverkan mellan enheter, verksamheter och 
förvaltningsgränser som utvecklas utifrån barn och elevers behov. 

  

Systematiskt kvalitetsarbete 

Ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för en hållbar skolutveckling och bidrar 
till ökad kvalitet mot satta mål. Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från uppföljning och analys 
med barn och elevers lärande och utveckling i fokus. Analys och utveckling av undervisningen är bä-
rande delar av det systematiska kvalitetsarbetet på varje enhet och nivå av organisationen och vilar på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Systematik och arbetssätt utvecklas för att bidra till för-
djupad kunskap och förmågor som leder till att undervisningen förfinas utifrån barn och elevers behov 
för lärande. Förvaltningen bidrar till kompetens och organisering som stödjer rektorer och medarbe-
tare i verksamheten. 
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Pedagogiskt ledarskap 

Utveckling av undervisning är en viktig faktor för att barnen och eleverna ska nå målen för utbild-
ningen och nå högre resultat. Det pedagogiska ledarskapet och ledningen i klassrummet ska präglas av 
öppenhet, engagemang och respektfullhet med höga positiva förväntningar på verksamheterna, bar-
nen och eleverna. Det kollegiala lärandet är motorn i utvecklingsarbetet på alla nivåer och för att rek-
tor och lärare ska kunna driva utveckling av verksamhet och undervisning krävs forum för samarbete, 
reflektion och analys. För att rektor ska kunna verka som pedagogisk ledare krävs en tydlig ansvarsför-
delning och tillit i styrkedjan, samt kontinuerliga dialoger för uppföljning till stöd för utvecklingsar-
betet. Förvaltningen verkar för att stödja skolledares och pedagogers möjligheter att fokusera på det 
pedagogiska uppdraget och utveckling av undervisningen och utbildningen. 
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Kommunens vision och kommungemensamma mål 

En inledande beskrivning av hur målbeskrivningar och indikatorer disponeras i 
verksamhetsplanen 

Nämndens mål i verksamhetsplanen följer en gemensam disposition. Nämndens mål följs av en mål-
beskrivning. Den ska ge en bild av målet och ge förvaltning och berörda enheter ledning i arbetet för 
högre måluppfyllelse. Målbeskrivningen styr även innehållet i återrapporteringen. 

Nämnden använder indikatorer som en del av den kontinuerliga uppföljningen och som en mätare på 
måluppfyllelsen tillsammans med utfall på genomförda aktiviteter under året. Indikatorerna ska svara 
mot den målbild eller det effektmål som uttrycks i mål och målbeskrivningar. I återrapporteringen 
jämförs och analyseras skillnader i utfall över tid för indikatorer och andra resultat för verksamheten 
kopplat till målen. Senaste utfall, som bygger på årsvärden, kan komma att uppdateras med ny data, 
när denna finns tillgänglig. 

I verksamhetsplanen 2021-2023 finns indikatorer som inte tidigare mätts och därmed inte kan redo-
visa tidigare utfall. Framtagande av mätvärden sker i dessa fall under 2021. 

Vision: Varaktighet 

Vallentuna växer och tillvaratar den stora potential som vårt läge och närheten till världen ger. Ut-
vecklingen och tillväxten är hållbar utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Vi adde-
rar nya bestående värden till vårt Vallentuna. 

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

Vår kommun ska växa hållbart. Kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas och före-
tagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område 
och kommunens verksamheter ska behålla sin miljöcertifiering enligt ISO 14001.  
I ett hållbart samhälle behövs en balanserad ekonomisk utveckling som fungerar långsiktigt utan att 
människor eller miljö tar skada. Fokus ligger på visionen om noll klimatutsläpp, kretslopp och cirkulär 
ekonomi. Bostadsbyggandet och utvecklingen av infrastruktur ska ta hänsyn till miljön och ligga i 
framkant med alternativa och innovativa energilösningar. Vi ska värna och stärka Vallentunas olika 
kvaliteter såsom närheten till naturen och landsbygden samt förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och 
vattendrag. 
Vallentuna kommun ska skapa samhälleliga förutsättningar för invånare att uppleva en god hälsa, 
trygghet och inkludering. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjlig-
heter, goda uppväxtvillkor för barn och unga, samt att förebygga och motverka diskriminering, främ-
lingsfientlighet och rasism. Främjande arbete för god psykisk och fysisk hälsa är viktigt, liksom trygga 
yttre miljöer. 
Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden och 
social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att ge stöd 
till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och värna 
grundläggande demokratiska värden för alla.  
Kommunen tar stöd av Agenda 2030 i hållbarhetsarbetet och bidrar till att nå de 17 globala hållbar-
hetsmålen. 

Nämndens mål: Barn- och ungdomsnämndens verksamheter stimulerar till fysisk aktivi-
tet, främjar goda kostvanor och psykisk hälsa samt bidrar till förutsättningar för barn 
och elever att kunna fatta hållbara miljö- och levnadsval nu och i framtiden. 

För Vallentuna kommun är barn och ungas hälsa och utbildning särskilt prioriterade. Barn- och ung-
domsnämndens verksamheter ska främja barn och ungas goda levnadsvanor genom att stimulera till 
fysisk aktivitet och främja goda kostvanor. Barn- och elevhälsans främsta uppgifter är att främja psy-
kisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Säkring och utveckling av det förebyggande och främjande 
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barn- och elevhälsoarbetet för att utveckla tillgängliga lärmiljöer, anpassade till barn och elevers olika 
behov och förutsättningar, ska vara grunden i det systematiska kvalitetsarbetet. Genom fokus på ökad 
rörelse under förskole- och skoldagen, hållbara skolmåltider och ett aktivt barn- och elevhälsoarbete 
som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa bidrar Vallentunas förskolor och skolor till en 
hälsosam livsstil för barn och elever.  
Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans och skolans verksam-
het. Genom ett miljöperspektiv får barn och elever möjligheter både att ta ansvar för den miljö de 
själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 
miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 
anpassas för att skapa hållbar utveckling så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Matsvinn i skolkök (kg)  NY   

Andel lokala, svenska livsmedel i livs-
medelsinköp till offentliga måltiden 

NY   

Skolmatens klimatpåverkan (kg CO2e)* 1,61   

Indikator Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019 Utfall 2017/2018 

Andel positiva svar, elever åk 6 skol-
kommun “Jag rör mig mycket varje dag 
i skolan” (variationsbredd skolor) 

81% (43-100) 80% 75% 

Grad av god psykisk hälsa (0-100) ele-
ver årskurs 9 (pojke/flicka) Stock-
holmsenkäten** 

63%/49% - 63%/45% 

Andel elever som ofta eller ibland del-
tar i ledarledd fritidsaktivitet eller trä-
ning elever årskurs 9 (pojke/flicka) 
Stockholmsenkäten** 

60%/69% - 66%/69% 

Andel elever som erbjuds hälsobesök i 
årskurs 4 och 8 NY   

*Skolmatens klimatpåverkan redovisas i form av koldioxidutsläpp per kilogram inköpta livsmedel 
** Stockholmsenkäten genomförs vartannat år jämna år 

 

Nämndens mål: Barn- och ungdomsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som rekryterar, 
kompetensutvecklar och behåller engagerade medarbetare och chefer med rätt kompe-
tens 

Vallentuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs, utvecklas  och känner 
att arbetet är meningsfullt. Skolforskning visar betydelsen av personalens kompetens och att kunniga 
och engagerade rektorer, förskollärare, lärare, fritidspedagoger och barnskötare gör skillnad i ett fram-
gångsrikt utbildningsväsende. Medarbetare är barn- och ungdomsnämndens främsta resurs och med-
arbetares kompetens och prestation är avgörande för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin 
utbildning. Vallentuna kommun står, liksom flera andra kommuner i Sverige, inför utmaningar gäl-
lande att säkra kompetensförsörjning, både idag och framöver.  
För att nå hållbarhet i förskolor och skolor arbetar barn- och ungdomsnämnden aktivt för en långsiktig 
kompetensförsörjning som både innebär att attrahera rätt kompetens samt att systematiskt utveckla 
och bibehålla den kompetens som finns i verksamheten idag.  
Arbetsmiljön för medarbetare inom nämndens ansvarsområde ska systematiskt följas upp och utveck-
las för att skapa ett långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetare och främja trivsel, engagemang och 
delaktighet. Rektorer ska stärkas i att driva skolutveckling med det pedagogiska ledarskapet i fokus. 
Ett hållbart ledarskap och engagerade medarbetare skapar goda möjligheter för en bra och attraktiv 
verksamhet som når verksamhetsmålen. 
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Andelen förskollärare i kommunala 
förskolan med pedagogisk högskoleex-
amen 

 34% 27% 

Andel lärare i kommunala grundskolan 
med pedagogisk högskoleexamen 

 80,9% 80,6% 

Andel lärare i grundsärskolan med pe-
dagogisk högskoleexamen 

 61,9% 85,6% 

Andel medarbetare i kommunala fri-
tidshemmet med pedagogisk högsko-
leexamen 

 17% 12% 

Andel skolledare som genomgått eller 
startat rektorsutbildning* 

NY   

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 årligen, tillsvidare-
anställda medarbetare 14,5% 15,8% 20,2% 

Medarbetarengagemang (HME) för-
skola totalindex (medelvärdesindex 0-
100) 

83 75 73 

Medarbetarengagemang (HME) grund-
skola totalindex (medelvärdesindex 0-
100) 

82 82 80 

Andel medarbetare som instämmer i 
påståendet “Min närmaste chef gör 
mig delaktig genom att t ex lyssna på 
mina synpunkter vid framtagning av 
förslag och förändringar” 

83% 81% 80% 

Andel medarbetare som instämmer i 
påståendet “Mitt arbete känns me-
ningsfullt” 

95% 94% 92% 

*Indikatorn avser medarbetare som i huvudsak av tjänst har roll som biträdande rektor eller rektor. 

Vision: Inspiration 

Genom att utmana oss själva blir vi ständigt bättre på att nå våra mål och på att möta invånarna. I fo-
kus står nyttan, kvaliteten och vår tillgänglighet. Vallentuna ska vara en mötesplats, i ständig rörelse 
framåt, där idéer kan födas och växa. 

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

Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och 
leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och flexibilitet är 
viktigt i kommunens verksamheter.  
Vi arbetar med ständiga förbättringar för att skapa god kvalitet till låg kostnad för invånare, företag 
och kunder. Vallentuna ska bli den kommun i Sverige som ger högst kvalitet där vi utgår ifrån den 
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samlade effekten av verksamheternas resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för skattebeta-
larna. 
Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill. Samhället blir alltmer kunskaps-
intensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande åren blir att 
höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor. 
Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna en 
högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. Sam-
tidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i den 
kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, även om 
vi gör kvalitetssatsningar.  
Målet för god ekonomisk hushållning är att Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv verk-
samhet av hög kvalitet inom koncern, kommun och verksamhet som bedrivs av andra juridiska perso-
ner. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En sund 
ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska föränd-
ringar. Kommunens egen och den upphandlade verksamheten kontrolleras och följs upp på ett effek-
tivt och ansvarsfullt sätt. 
De finansiella resultatmålen för koncernen och kommunen anges i kommunplanens avsnitt om god 
ekonomisk hushållning och finansiella mål. 

 

Nämndens mål: Skolnärvaron i Vallentunas kommunala grund- och grundsärskola ska 
öka och andelen elever med problematisk frånvaro ska minska 

En fungerande skolgång är en mycket viktig skyddsfaktor för barns och ungas hälsa och utveckling. 
Elever med hög skolfrånvaro har sämre förutsättningar att nå höga resultat i skolan, vilket i sin tur på-
verkar valmöjligheterna inför vidare gymnasieutbildning och framtid.  
Redan tidig frånvaro kan sända en signal om något i skolmiljön behöver åtgärdas eller anpassas för att 
göra utbildningen tillgänglig och det närvarofrämjande arbetet ska starta redan i förskolan. Ett närva-
rofrämjande arbete handlar om tidig upptäckt och agerande i god tid för att förebygga problematisk 
frånvaro senare. I detta arbete är även orsakerna till frånvaron viktig att kartlägga tidigt så att rätt åt-
gärder sätts in för att öka närvaron, bryta mönster eller utanförskap, ge rätt stöd i undervisningen eller 
på andra sätt arbeta med ökad motivation. Rutiner och arbetssätt för att tidigt identifiera och utreda 
problematisk skolfrånvaro ska vara väl förankrade och systematiskt utvärderas och utvecklas i verk-
samheterna.   
Alla barn och elever ska också känna sig sedda och veta att de är saknade om de inte närvarar i verk-
samheten. Hur väl elever trivs i skolan har betydelse för närvaron, likaså hur tillgänglig utbildningen 
är. Elevhälsans främjande och förebyggande arbete i skolan ska fortsätta stärkas och kompetensen och 
arbetet med att förebygga problematisk skolfrånvaro i Vallentunas kommunala skolor ska öka. 

Indikator Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019 

Andel elever i kommunala grund- och grundsärskolan med 
total frånvaro över 20 procent (HT/VT) 

5,3%/18% 6,1%/8,8% 

Andel elever i kommunala grund- och grundsärskolan med 
uppstartad utredning av frånvaro (pojkar/flickor) 

NY  

 

Nämndens mål: Vallentunas kommunala förskolor, skolor och fritidshem erbjuder en 
undervisning och omsorg med hög kvalitet för alla barn och elever som ger goda förut-
sättningar till nästa steg i utbildningskedjan 

Tillgången till ett likvärdigt förskole- och utbildningssystem av hög kvalitet har stor betydelse för barn 
och ungdomars livssituation, nu och senare i livet. Detta är en angelägenhet för hela utbildningsväsen-
det. Varje skolform ansvarar för att utbildningen ska ge alla barn och elever de bästa förutsättningarna 
att klara nästa utbildningsnivå och för att kunna ta nästa steg på sin väg mot att bli en självständig 
samhällsmedborgare.  
En förutsättning för lärande och utveckling är en tillgänglig lärmiljö. En tillgänglig lärmiljö är en peda-
gogisk, social och fysisk miljö där barn och elever utifrån sina egna unika förutsättningar utvecklas, 
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mår väl och lär sig. Lärmiljön stimulerar till nytt lärande, ger utmaningar och stärker barn och elevers 
motivation och lust till att lära. Utveckling av undervisningen ska vara centralt i arbetet att erbjuda ut-
bildning av hög kvalitet och undervisningen ska systematiskt utforskas, analyseras och omformas uti-
från barn och elevers behov för lärande.  
Fritidshemmen spelar en viktig roll i elevers sociala utveckling och lärande och har genom en  helhets-
syn på barnets lärande och utveckling möjlighet att bidra till att skapa en tillgänglig och trygg lärmiljö.  
Barn- och elevhälsans professioner ska bidra med sin specifika kompetens som ett stöd i skolans peda-
gogiska verksamhet. Arbetet ska ha barnets utveckling mot målen och dess välmående i fokus och ar-
beta främst förebyggande och främjande. Ett väl fungerande samarbete mellan förskollärare, lärare 
och elevhälsa syftar till att varje barn/elev i behov av stöd tidigt identifieras och att lärmiljön kartläggs. 
De insatser som därefter sätts in ska systematiskt följas upp, utvärderas och dokumenteras.  
Särskilt behöver barns och elevers individuella förutsättningar uppmärksammas i övergångar mellan 
olika skolformer. Med en utvecklad pedagogisk kontinuitet bidrar förskola och skola till social hållbar-
het genom att barn och unga ges en bra start i livet och så småningom goda möjligheter till egen för-
sörjning. 

Indikator Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019 

Utfall kvalitetsindikator kommunal förskola inom målområde 
utveckling och lärande. Självskattning värde 1-4 (variations-
bredd)  

NY  

Andel elever i kommunala grundskolorna åk 3 som deltagit i 
alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i 
svenska inkl. svenska som andraspråk (variationsbredd sko-
lor) 

* 85% 

Andel elever i kommunala grundskolorna åk 3 som deltagit i 
alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i mate-
matik (variationsbredd skolor) 

* 77 % 

Andel elever i kommunala grundskolan årskurs 6 som upp-
nått kunskapskraven i alla ämnen (variationsbredd skolor) 

76% (11-89) 79% 

Andel elever i kommunala grundskolan årskurs 9 som upp-
nått kunskapskraven i alla ämnen (variationsbredd skolor) 

83% (14-96) 81% 

Genomsnittligt meritvärde för kommunala grundskolan års-
kurs 9 (variationsbredd skolor) 

236 (127-259) 234 

Andel elever kommunala grundskolan årskurs 9 med behörig-
het till ett nationellt program i gymnasieskolan (variations-
bredd skolor) 

88% (67-97) 89% 

 Andel positiva svar vårdnadshavare kommunal förskola, 
“Verksamheten är stimulerande för mitt barn” (variations-
bredd förskolor) 

93% (86-100) 93% 

Andel positiva svar kommunala grundskolan elever åk 6 på 
frågan “Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det” 
(variationsbredd skolor) 

89% (85-100) 84% 

Andel positiva svar kommunala grundskolan elever åk 8 på 
frågan “ Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver 
det” (variationsbredd skolor) 

76% (65-100) 81% 

Andel positiva svar kommunala fritidshemmet elever åk 3 
“Jag är nöjd med mitt fritids” (variationsbredd skolenheter) 

94% (62-100) 86% 

Andel positiva svar vårdnadshavare kommunal förskola, “Jag 
kan rekommendera mitt barns förskola”  
 

93% 93% 
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2019 

Kostnad/barn i förskola hemkommun  137 291 kr 

Kostnad/elev grundskola hemkommun  104 811 kr 

* Nationella proven genomfördes inte 2020 på grund av coronapandemin 

Vision: Samverkan 

Utveckling och samhällsbygget sker i dialog med invånarna. Vi ser både till stadens möjligheter och en 
levande landsbygd. Med dessa dubbla värden, i kombination med den rika kulturhistorien, skapas ett 
Vallentuna där människor kan leva nära allt. 

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

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. För att uppnå detta 
måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt med att 
invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pendlingen ökar och 
kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar. 
Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande ar-
kitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. En 
ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och underlättar kom-
petensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fortsätta utveck-
las som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd. 
En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar i 
högre utsträckning tjänster och tillgång till såväl kommunal som kommersiell service. 
Kommunen ska vara tillgänglig och agera professionellt. Vi som arbetar inom Vallentuna kommun är 
till för våra invånare. Det ska vara lätt att komma i kontakt med Vallentuna kommun. Kommunen ska 
bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till kommuninvå-
narna och det lokala näringslivet. 
För att Vallentuna ska bli en så bra kommun som möjligt att bo och leva i behövs allas erfarenheter 
och kunskaper. Vallentuna kommun ska ha ett inkluderande förhållningssätt som gör att invånare kan 
vara delaktiga på olika sätt i olika frågor. Kommunen ska ta initiativ till samverkan och dialog med in-
vånarna, för att uppmuntra till och ge förutsättningar att utöva demokratiskt inflytande och delta-
gande i samhällets utveckling. Ett högt valdeltagande ska bibehållas. 

 

Nämndens mål: Vallentuna kommuns förskolor, skolor och fritidshem har en tillgänglig 
undervisning där barn, elever, vårdnadshavare upplever delaktighet och inflytande i ut-
bildningen 

Barn- och ungdomsnämndens verksamheter har en särskild viktig roll i att undervisa om men också 
tillämpa och utveckla demokrati tillsammans med barn och elever vilka utgör framtidens Vallentuna. 
Enligt barnkonventionen som är lag sedan 2020, ska barnets bästa alltid beaktas i beslutsfattande och 
barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. Det är därför av central vikt att för-
skola och skola stimulerar barn och elevers nyfikenhet samt visar tillit till barn och elevers förmågor 
för att skapa ett samhällsengagemang och framtidstro. Barn och elever som känner sig delaktiga upp-
lever sig ha större möjligheter att utöva inflytande vilket främjar förmågan att ta eget ansvar, ger ett 
högre engagemang och ökar lusten att lära.  
Delaktighet och inflytande i Vallentunas förskolor och skolor ska utvecklas och systematiskt följas upp 
kopplat till undervisningens utformning och innehåll för att fler barn, elever och vårdnadshavare ska 
uppleva reell delaktighet i utbildningen. En tillgänglig lärmiljö, anpassad till barn och elevers olika be-
hov och förutsättningar, är viktigt för att elever ska kunna vara delaktiga och uppleva förskolan eller 
skolan som ett meningsfullt sammanhang och skapa förutsättningar för alla barn och elever att vara 
delaktiga i hela utbildningen och aktiviteter. Graden av inflytande och påverkan ska också öka med 
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barns och elevers ålder. På så vis förbättras deras möjligheter att utveckla de kunskaper och färdig-
heter som förskolan, fritidshemmet och skolan lär ut och samtidigt tränas barn och elever i ansvarsta-
gande och demokratiskt beslutsfattande 
Ett gott samarbete med vårdnadshavarna, som bygger på tillit och respekt för skolan och hemmets 
olika roller, är grundläggande för att kunna ge barn och elever bästa tänkbara utbildning. Ett utvecklat 
intresse för utbildningen samt positiva förväntningar på både barn, medarbetare och vårdnadshavare 
visar tydligt för barnen att förskolan och skolan är viktig. Brukarenkäter och en väl fungerande syn-
punktshantering är viktiga för att samla in omdömen om upplevd kvalitet i förskolan och skolan och 
systematiskt följa upp, analysera och utveckla den. 

Indikator Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019 

Forum för föräldrasamverkan i form av skolsamråd och för-
äldrasamråd organiseras varje termin i kommunala förskolan 
och skolan  

NY  

Andel åtgärdsprogram årskurs 3-9 i kommunala grundskolan 
där eleven varit delaktig i framtagandet 

NY   

Andel positiva svar vårdnadshavare förskola skolkommun 
“Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas” (vari-
ationsbredd förskolor) 

83% (51-100) 79% 

Andel positiva svar vårdnadshavare förskola skolkommun 
“Förskolan ger mig möjlighet att vara med och diskutera hur 
mitt barn stöds på bästa sätt” (variationsbredd förskolor) 

88% (63-100) 83% 

Andel elever skolkommun årskurs 3 som upplever att de är 
delaktiga i hur olika arbetsuppgifter ska arbetas med (variat-
ionsbredd skolor) 

57% (34-100)  66% 

Andel elever skolkommun årskurs 6 som upplever att de är 
delaktiga i hur olika arbetsuppgifter ska arbetas med (variat-
ionsbredd skolor) 

50% (27-64) 44% 

Andel elever skolkommun årskurs 8 som upplever att de är 
delaktiga i hur olika arbetsuppgifter ska arbetas med (variat-
ionsbredd skolor) 

36% (26-56) 35% 

Andel positiva svar vårdnadshavare förskoleklass skolkom-
mun “Skolan ger mig möjlighet att vara med och diskutera 
hur mitt barn stöds på bästa sätt” 

71% (54-86) 68% 

Andel positiva svar vårdnadshavare årskurs 3 skolkommun 
“Skolan ger mig möjlighet att vara med och diskutera hur 
mitt barn stöds på bästa sätt” (variationsbredd skolor) 

81% (69-100) 73% 

Andel positiva svar vårdnadshavare fritidshem förskoleklass 
skolkommun “Jag får information från fritidshemmet om mitt 
barns utveckling” (variationsbredd skolor) 

41% (29-57) 47% 

Vision: Innovation 

I Vallentuna uppmuntras idéer, åsikter, nyfikenhet och lärande. Alla bidrar till att öka attraktionskraf-
ten för talanger, kompetens, innovationer och investeringar. Med smarta lösningar och hög service-
anda skapar vi en idealisk plats för entreprenörer. 
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Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsätt-
ningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. 

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. Vallen-
tuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera regelverken, 
maximera servicenivån och främja samverkan med företagare. 
Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och kön. 
En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av fö-
retagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om livsmedel 
och upplevelser, men också om vårt nära läge till universitet och lärosäten samt mer kunskapsföretag 
och företag med hållbarhetsprofil.  
Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna 
kommun. KTH – Vallentuna – världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en fot 
i världen och akademin. 
En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för män-
niskor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner. 

 

Nämndens mål: Barn- och ungdomsnämnden arbetar aktivt för att stärka och utveckla 
samverkan med lärosäten, föreningar och näringsliv, i och utanför regionen 

Kompetens hos medarbetare och kunniga och engagerade förskollärare, lärare och fritidspedagoger är 
framgångsfaktorer för en verksamhet med hög kvalitet och det kollegiala lärandet ska vara en motor i 
utvecklingsarbetet inom förskolan, skolan och fritidshemmet. Ett stärkt och utvecklat samarbete med 
lärosäten och forskning, både nationellt och internationellt, bidrar till utveckling av undervisningen på 
vetenskaplig grund. En god samverkan med lärarutbildningar och förutsättningar för lärare att hand-
leda lärarstudenter möjliggör kompetensutveckling för anställda pedagoger i verksamheten. Genom 
att skapa, stärka och utveckla samarbete med lärosäten och lärarutbildningar och erbjuda verksam-
hetsförlagd utbildning (VFU) med hög kvalitet till lärarstudenter skapas också ökade möjligheter till 
framtida rekryteringar och kompetensförsörjning i ett läge där behöriga och legitimerade lärare är en 
bristvara. 
Kunskaper om arbetslivet är en viktig del i utbildningen. Det studie- och yrkesorienterande arbetet ska 
omfatta samtliga elever i grundskolan. Skolan ska samverka med arbetslivet och närsamhället i övrigt 
och tillgodose elevernas behov av vägledning inför elevernas val av framtida utbildnings- och yrkes-
verksamhet. För att nå goda resultat i detta arbete är det betydelsefullt att skolan samverkar med lo-
kala företag och organisationer. Genom en utvecklad praoverksamhet får eleverna insyn i olika yrken 
och arbetsplatser. Möten med yrkesverksamma personer ger en inblick i arbetslivet och kan även sti-
mulera barn och elever till egna initiativ, entreprenörskap och eget företagande. 

Indikator Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019 

VFU, antal lärosäten för lärarutbildning i samverkan med Val-
lentuna kommun 

NY  

Antal studenter per läsår som genomför sin VFU i Vallentuna 
kommun 

NY  

Andel praoplatser utanför Vallentunas kommunala verksam-
het 

84%  

Andel kommunala F-9 skolor som ingår i internationella sam-
arbeten 

NY  

Andel klasser som inom Skapande skola får ta del av minst 2 
kulturtillfällen per läsår 

NY  
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Vision: Omtänksamhet 

I Vallentuna ställer människor upp för varandra och olikheter värdesätts. Kommunen är det yttersta 
stödet, men inte det enda. Civila samhället är starkt vilket är en bärande del av ett Vallentuna med livs-
kvalitet för alla. 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa trygghet där in-
dividen får möjlighet till valfrihet. 

Politiken ska skapa förutsättningar och undanröja hinder – inte detaljstyra våra liv. 
Alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans 
eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfrihet är därmed en grundläg-
gande förutsättning för det goda samhället. Genom en breddad valfrihet får våra invånare inflytande 
och ökade möjligheter att leva ett självständigt liv. 
Varje människa ska bemötas med värme, respekt och omtanke. Det gäller livets alla skeden. Stöd som 
ges ska syfta till att stärka individens och familjens egen förmåga att ta ansvar för sitt eget liv. 
Vallentuna ska vara en av de tryggaste kommunerna i både länet och landet. Vi tror på individens eget 
ansvar, och på familjens och civilsamhällets roll och ansvar för att skapa goda samhälls-medborgare. 
Genom ett fortsatt tätt samarbete med polis, brandförsvar, föreningar, skola och civilsamhälle ska vi 
motverka brott och kriminalitet i kommunen samt förbättra tryggheten. 
Samhället kan när som helst drabbas av en samhällsstörning, kris eller extraordinär händelse såsom 
exempelvis ett längre strömavbrott och Vallentuna kommun driver flera verksamheter som måste fun-
gera även under kriser, såsom äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola. Kommunen 
bedriver kontinuerligt arbete med krisberedskap och civilt försvar för att minska sårbarheten och 
stärka sin förmåga att värna kommunen som helhet under sådana omständigheter. 

 

Nämndens mål: Barn- och ungdomsnämnden erbjuder förskola skola och fritidshem med 
trygg arbetsmiljö, fri från kränkningar och trakasserier, där elever och deras vårdnads-
havare upplever studiero 

Ett aktivt värdegrundsarbete är grundläggande för att värna de mänskliga rättigheterna, jämställdhet 
samt för att skapa förutsättningar för att ge alla barn och unga lika möjligheter.  
Barn och elever har rätt till en trygg och säker lärmiljö som präglas av goda relationer mellan personal 
och barn eller elever, och barn och elever emellan. I förskola och skola råder nolltolerans mot diskrimi-
nering, kränkande behandling och trakasserier. Alla verksamheter har en lagstadgad skyldighet att ar-
beta aktivt för att förebygga, förhindra och åtgärda all form av kränkande behandling. Arbetet ska do-
kumenteras och varje förskola och skola ska ha en plan mot kränkande behandling som följs upp och 
utvärderas regelbundet tillsammans med barn och elever.  
Undervisningen i samtliga verksamheter ska vara utformad för att kompensera för barn och elevers 
olika förutsättningar och främja studiero. Förskolan och skolan ska erbjuda en god lärmiljö utifrån pe-
dagogiska, sociala och fysiska perspektiv där bemötande och stöd ger barn och elever förutsättningar 
att fokusera på utbildning och arbetsuppgifter.  
Elever, vårdnadshavare och anställda på skolan ska vara delaktiga i att skapa en trygg miljö och förstå 
vilka förhållningsregler som gäller i förskolan och skolan. 
Uppföljning av anmälningar och utredningar av kränkningar  är en del av det systematiska kvalitetsar-
betet och ligger till grund för vidare utveckling och ökad trygghet och studiero. 

Indikator Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019 

Andel vårdnadshavare skolkommun som anser att deras barn 
är tryggt i förskola och familjedaghem  

96% 96% 

Andel vårdnadshavare skolkommun som anser att deras barn 
är tryggt i förskoleklass, åk 3 och 6  

93% 89% 

Andel elever skolkommun som känner sig trygga i skolan, åk 
3 (variationsbredd skolor) 

89% (78-100) 87% 
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Indikator Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019 

Andel elever skolkommun som känner sig trygga i skolan, åk 
8 (variationsbredd skolor) 

81% (67-88) 84% 

Andel elever skolkommun som upplever studiero, åk 6 (vari-
ationsbredd skolor) 

74% (56-86) 65% 

Andel elever skolkommun som upplever studiero, åk 8 (vari-
ationsbredd skolor) 

65% (53-84) 63% 

Andel vårdnadshavare skolkommun förskoleklass som anser 
att skolan medvetet arbetar mot kränkande handlingar (vari-
ationsbredd skolor) 

74% (42-89) 73% 

Andel elever skolkommun åk 6 som upplever att skolan arbe-
tar mot kränkande handlingar (variationsbredd skolor) 

69% (45-100) 69% 

Andel elever skolkommun åk 8 som upplever att skolan arbe-
tar mot kränkande handlingar (variationsbredd skolor) 

55% (38-100) 61% 

Kommunala förskolorna utvärderar och reviderar inför varje 
läsår plan för att främja likabehandling och motverka diskri-
minering, trakasserier och kränkande behandling 

NY  

Kommunala skolorna utvärderar och reviderar inför varje 
läsår plan för att främja likabehandling och motverka diskri-
minering, trakasserier och kränkande behandling 

NY  

Vision: Nav 

Vallentuna tar plats som en lösningsorienterad drivkraft och samhällspartner, centralt i Stock-
holm/Uppsala-regionen med Arlanda som granne. Vi utvecklar vårt ledarskap, såväl inom kommunen 
som gentemot invånare och omvärlden. 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en väx-
ande storstadsregion. 

Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir allt 
viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och klimat-
smarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats. 
För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs att infrastrukturinvesteringar görs i god 
takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar. 
Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och männi-
skor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i betydelse, 
är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla.  
Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika 
läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som erbju-
der bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum. 

 

Nämndens mål: Barn- och ungdomsnämnden i samverkan med verksamheterna utvecklar 
innovativa och hållbara sätt att undervisa, arbeta, mötas och samverka 

Förskola och skola har ett uppdrag att utveckla barn och elevers digitala kompetens och främja deras 
utveckling till ansvarskännande människor som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. 
Den tekniska utvecklingen, internationaliseringen samt miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på 
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människors kunskaper och sätt att arbeta. Detta ställer i sin tur krav på förskolans och skolans digitali-
seringsuppdrag. Barn- och ungdomsnämnden ska arbeta för att ta vara på de möjligheter som digitali-
seringen erbjuder för att utveckla innovativa och hållbara sätt att undervisa, arbeta, mötas och sam-
verka.  
Goda lärmiljöer bygger på tillgång till moderna verktyg och arbetssätt som rustar barn och elever för 
framtiden. Digitalisering skapar förutsättningar för nya arbetssätt och en hög pedagogisk kvalitet för 
barn och elever i förskola och skola. 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. De di-
gitala innovationer, resurser och verktyg vi arbetar med syftar alla till att stötta och förstärka lärandet 
för barn och elever samt effektivisera administrativa uppgifter för medarbetarna och utveckla nya kol-
legiala samarbetsformer. 
För att ta tillvara på digitaliseringens styrkor är förskolans och skolans arbete med digitala verktyg i 
relation till barn och elevers lärande en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Indikator Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019 

Täthet digitala verktyg i förskolan (antal barn/verktyg) 0,19  

Täthet digitala verktyg grundskola (antal elever/verktyg) 0,67  

Rektorn redogör och exemplifierar i sitt systematiska kvali-
tetsarbete för hur verksamhetens pedagogiska arbete ut-
vecklats med hjälp av digitala verktyg och resurser och hur de 
är en naturlig och integrerad del i arbetet. 

NY  

Andel digitaliserade serviceprocesser på förvaltningsnivå mot 
kund/extern aktör  

NY  
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Budget 2021-2023 

Driftbudget 

Driftbudget per område, mnkr 

Område  Prognos Budget Plan Plan 

  2020 2021 2022 2023 

Barn- och ungdomsnämndens 
fasta ram 

     

 K     

 I     

 N 148,3 132,5 133,0 136,1 

Skolpeng      

 K     

 I     

 N 654,5 675,0 683,4 697,7 

      

 K     

 I     

 N     

Investeringsbudget 

Investeringsbudget per projekt, mnkr 

Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 

 2020 2021 2022 2023 projekt 

Fritidslokal Bällstabergsskolan 5,0    5,0 

Förskola Centrala Vallentuna    0,5 55,0 

Förskola Karby     55,0 

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

Förskola Lindholmen   0,5 4,0 55,0 

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

Hagaskolan 54,2    435,1 

Hjälmstaskolans kök 12,2    14,0 

Karbyskolan ombyggnad för för-
skola 

13,9    15,0 

Karlbergsskolans renovering   2,0  2,0 

Nya skolor inventarier 8,9    18,9 
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Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 

Skola/förskola Kristineberg södra   0,9 7,0 400,0 

Årligt anslag 6,0 6,0 6,0 6,0 60,0 

      

      

Totalt 101,3 6,0 17,2 99,5 1 225,0 
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Vallentuna kommun
Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade 
kommunplanen.

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

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

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

 

All verksamhet vilar på kommunens värdegrund.  

 

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

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

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. 
Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret. Månadsuppföljning 
genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna 
innehåller uppföljning av mål och ekonomi.



Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2021-2023 4(18)

 

Kommunplan 2021-2023 innehåller sex kommungemensamma mål som följer Vallentuna kommuns 
vision och dess sex nycklar.

Verksamhetsplanen innehåller dessa sex kommungemensamma mål och nämndens egna mål.
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Nämndens uppgift
Nämndens uppgift är att ansvara för gymnasieskola inom kommunen och låta elever fritt välja 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utbildningsnämnden ansvarar också för vuxenutbildning, 
svenska för invandrare och uppföljning av alla 16–20-åringar.

 

Uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete i utbildningsväsendet

Utbildningsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fullgöra de uppgifter som följer av 
huvudmannaskapet för skolväsendet. Detta innebär att nämnden bland annat ansvarar för att 
utbildningen genomförs i enlighet med skollagen, läroplaner, föreskrifter som har meddelats med stöd 
av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. Varje huvudman 
inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt följa upp och utveckla utbildningen i syfte att 
fatta beslut om prioriteringar för att de nationella målen ska uppfyllas. Det systematiska 
kvalitetsarbetet utifrån de nationella målen bedrivs på flera nivåer i organisationen och uppföljning 
och analys av utbildningens måluppfyllelse och likvärdighet ger tillsammans med uppföljning av 
kommunala mål underlag för planering och förutsättning för det kommande verksamhetsåret.

 

Övergripande utvecklingsfokus för 2021 – 2023

För att utveckla verksamheterna inom nämndens ansvarsområde mot satta mål har övergripande 
fokusområden för utveckling tagits fram som ska genomsyra utvecklingsarbetet på alla nivåer. De 
övergripande fokusområdena innebär både förväntningar på verksamheterna och ett åtagande från 
förvaltningen att utveckla och förfina strukturer och processer för ledning och stöd till enheterna. 
Fokusområdena syftar till att bidra till att uppnå de nationella målen för verksamheterna, nämndens 
mål samt en ökad kvalitet i hela kommunen.

Tillgängligt lärande

För att elever i Vallentuna ska ha möjlighet att nå sin fulla potential, vara delaktiga i och uppleva sin 
utbildning som ett meningsfullt sammanhang behöver lärandet vara tillgängligt för alla. Med 
tillgängligt lärande menas att lärmiljöerna, i pedagogiska, fysiska och sociala avseenden, är anpassade 
till alla elevers olika behov och förutsättningar. För att skapa en socialt tillgänglig lärmiljö där 
individers olikheter respekteras, bedriver skolan ett systematiskt värdegrundsarbete där plan mot 
diskriminering och kränkande behandling ger struktur åt och synliggör arbetet. Fysisk tillgänglighet 
utvecklas genom fysiska anpassningar rörande ljud- och ljusmiljöer och ytors användningsområden 
utifrån pedagogiska perspektiv. Pedagogisk tillgänglighet utvecklas systematiskt genom varierade 
undervisningsmetoder och fokus på en fortskridande höjning av undervisningskvaliteten. 
Förvaltningen verkar som övergripande stöd i syfte att stärka en likvärdig utbildning i hela kommunen 
samt skapa förutsättningar för samverkan mellan enheter, verksamheter och förvaltningsgränser som 
utvecklas utifrån elevers behov.

Systematiskt kvalitetsarbete

Ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för en hållbar skolutveckling och bidrar 
till ökad kvalitet mot satta mål. Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från uppföljning och analys 
med elevers lärande och utveckling i fokus. Analys och utveckling av undervisningen är bärande delar 
av det systematiska kvalitetsarbetet på varje enhet och nivå av organisationen och vilar på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. Systematik och arbetssätt utvecklas för att bidra till fördjupad 
kunskap och förmågor som leder till att undervisningen förfinas och förändras utifrån elevers behov 
för lärande. Förvaltningen bidrar till kompetens, struktur och organisering som stödjer rektorer och 
medarbetare i verksamheten.
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Pedagogiskt ledarskap 

Utveckling av undervisning är en viktig faktor för att eleverna ska nå målen för utbildningen och nå 
högre resultat. Det pedagogiska ledarskapet och ledningen i klassrummet ska präglas av öppenhet, 
engagemang och respektfullhet med höga positiva förväntningar på verksamheterna och eleverna. Det 
strukturerade kollegiala lärandet är motorn i utvecklingsarbetet på alla nivåer och för att rektor och 
lärare ska kunna driva utveckling av verksamhet och undervisning krävs forum för samarbete, 
reflektion och analys. För att rektor ska kunna verka som pedagogisk ledare krävs en tydlig 
ansvarsfördelning och tillit i styrkedjan, samt kontinuerliga dialoger för uppföljning till stöd för 
utvecklingsarbetet. Förvaltningen verkar för att stödja skolledares och pedagogers möjligheter att 
fokusera på det pedagogiska uppdraget och utveckling av undervisningen och utbildningen.



Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2021-2023 7(18)

Kommunens vision och kommungemensamma mål
Nämndens mål i verksamhetsplanen följer en gemensam disposition. Målrubrik följs av en 
målbeskrivning. Den ska ge en bild av målet och ge förvaltning och berörda enheter ledning i arbetet 
för högre måluppfyllelse. Målbeskrivningen styr även innehållet i återrapporteringen.

Nämnden använder indikatorer som en del av den kontinuerliga uppföljningen och som en mätare på 
måluppfyllelsen tillsammans med utfall på genomförda aktiviteter under året. Indikatorerna ska svara 
mot den målbild eller det effektmål som uttrycks i målrubrik och målbeskrivningar. I 
återrapporteringen jämförs och analyseras skillnader i utfall över tid för indikatorer och andra resultat 
för verksamheten kopplat till målen. Senaste utfall, som bygger på årsvärden, kan komma att 
uppdateras med ny data, när denna finns tillgänglig.

I verksamhetsplanen 2021-2023 finns indikatorer som inte tidigare mätts och därmed inte kan 
redovisa tidigare utfall. Framtagande av mätvärden sker i dessa fall under 2021.

Vision: Varaktighet

Vallentuna växer och tillvaratar den stora potential som vårt läge och närheten till världen ger. 
Utvecklingen och tillväxten är hållbar utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Vi 
adderar nya bestående värden till vårt Vallentuna.

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

Vår kommun ska växa hållbart. Kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas och 
företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat 
område och kommunens verksamheter ska behålla sin miljöcertifiering enligt ISO 14001. 
I ett hållbart samhälle behövs en balanserad ekonomisk utveckling som fungerar långsiktigt utan att 
människor eller miljö tar skada. Fokus ligger på visionen om noll klimatutsläpp, kretslopp och cirkulär 
ekonomi. Bostadsbyggandet och utvecklingen av infrastruktur ska ta hänsyn till miljön och ligga i 
framkant med alternativa och innovativa energilösningar. Vi ska värna och stärka Vallentunas olika 
kvaliteter såsom närheten till naturen och landsbygden samt förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och 
vattendrag.
Vallentuna kommun ska skapa samhälleliga förutsättningar för invånare att uppleva en god hälsa, 
trygghet och inkludering. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och 
möjligheter, goda uppväxtvillkor för barn och unga, samt att förebygga och motverka diskriminering, 
främlingsfientlighet och rasism. Främjande arbete för god psykisk och fysisk hälsa är viktigt, liksom 
trygga yttre miljöer.
Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden och 
social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att ge stöd 
till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och värna 
grundläggande demokratiska värden för alla. 
Kommunen tar stöd av Agenda 2030 i hållbarhetsarbetet och bidrar till att nå de 17 globala 
hållbarhetsmålen.

Nämndens mål: Utbildningsnämnden i samverkan med Vallentuna gymnasium stimulerar 
till och främjar goda kostvanor, fysisk och psykisk hälsa samt bidrar till förutsättningar 
för elever och medarbetare att kunna fatta hållbara miljö- och levnadsval nu och i 
framtiden.

För Vallentuna kommun är barn och ungas hälsa och utbildning särskilt prioriterade. Hälsa och 
lärande samspelar och att klara utbildningen är en viktig faktor för den framtida hälsan. 
Elevhälsans främsta uppgifter är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Säkring och 
utveckling av det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet för att utveckla tillgängliga lärmiljöer 
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ska vara grunden i det systematiska kvalitetsarbetet.
Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla gymnasieskolans verksamhet. Alla 
elever ska ges möjlighet att utveckla kunskap och verktyg för att kunna möta och hantera lokala såväl 
som globala miljöutmaningar. Detta ska ske genom att både undervisning och fysisk miljö formas på 
ett sätt som skapar förutsättningar för en ökad förståelse om hur samhällets funktioner, människans 
livsstil och de egna valen bidrar till en hållbar utveckling.

Indikator Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Matsvinn i skolkök (kg) NY

Andel lokala, svenska livsmedel i 
livsmedelsinköp till offentliga måltiden

NY

Skolmatens klimatpåverkan (kg CO2e)* 1,61

Indikator Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019 Utfall 2017/2018

Andel elever som ofta eller ibland 
deltar i ledarledd fritidsaktivitet eller 
träning elever gymnasiet årskurs 2 
(pojke/flicka) Stockholmsenkäten**

56/47 - 33/50

Grad av god psykisk hälsa (0-100) 
elever gymnasiet årskurs 2 
(pojke/flicka) Stockholmsenkäten**

60/42 - 56/40

Andel elever som erbjuds hälsobesök i 
år 1 på gymnasiet NY

*Skolmatens klimatpåverkan redovisas i form av koldioxidutsläpp per kilogram inköpta livsmedel
** Stockholmsenkäten genomförs vartannat år jämna år

Nämndens mål: Utbildningsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som rekryterar, 
kompetensutvecklar och behåller engagerade medarbetare och chefer med rätt 
kompetens

Vallentuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs, utvecklas  och känner 
att arbetet är meningsfullt. Forskning visar betydelsen av personalens kompetens och att kunniga och 
engagerade rektorer och lärare gör skillnad i ett framgångsrikt utbildningsväsende. Medarbetare är 
utbildningsnämndens främsta resurs och medarbetares kompetens och prestation är avgörande för att 
alla elever ska utmanas och klara sin utbildning. Vallentuna kommun står, liksom flera andra 
kommuner i Sverige, inför utmaningar gällande att säkra kompetensförsörjning, både idag och 
framöver. 
Arbetsmiljön för medarbetare inom nämndens ansvarsområde ska systematiskt följas upp och 
utvecklas för att skapa ett långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetare och främja trivsel, engagemang 
och delaktighet. Skolledare ska stärkas i att driva skolutveckling med det pedagogiska ledarskapet i 
fokus. Ett hållbart ledarskap och engagerade medarbetare skapar goda möjligheter för en bra och 
attraktiv verksamhet som når verksamhetsmålen.

Indikator Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen i kommunal 
gymnasieskola

88,2 80,6

Andel skolledare som genomgått eller 
startat rektorsutbildning*

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

3,8/6,5 3,0/5,3 3,3/8,2

Personalomsättning i procent årligen, 
tillsvidareanställda medarbetare 7,9 9,8 6

Medarbetarengagemang (HME) 
gymnasieskola motivationsindex

80 79 79

Medarbetarengagemang (HME) 
gymnasieskola ledarskapsindex 69 70 75

Andel medarbetare som instämmer i 
påståendet “Min närmaste chef gör 
mig delaktig genom att tex lyssna på 
mina synpunkter vid framtagning av 
förslag och förändringar” (medelvärde 
1-5)

3,46 3,56 3,88

Andel medarbetare som instämmer i 
påståendet “Mitt arbete känns 
meningsfullt” (medelvärde 1-5)

4,51 4,45 4,57

Vision: Inspiration

Genom att utmana oss själva blir vi ständigt bättre på att nå våra mål och på att möta invånarna. I 
fokus står nyttan, kvaliteten och vår tillgänglighet. Vallentuna ska vara en mötesplats, i ständig rörelse 
framåt, där idéer kan födas och växa.

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

Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och 
leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och flexibilitet är 
viktigt i kommunens verksamheter. 
Vi arbetar med ständiga förbättringar för att skapa god kvalitet till låg kostnad för invånare, företag 
och kunder. Vallentuna ska bli den kommun i Sverige som ger högst kvalitet där vi utgår ifrån den 
samlade effekten av verksamheternas resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för 
skattebetalarna.
Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill. Samhället blir alltmer 
kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande åren 
blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor.
Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna en 
högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. 
Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i den 
kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, även om 
vi gör kvalitetssatsningar. 
Målet för god ekonomisk hushållning är att Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv 
verksamhet av hög kvalitet inom koncern, kommun och verksamhet som bedrivs av andra juridiska 
personer. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En 
sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska 
förändringar. Kommunens egen och den upphandlade verksamheten kontrolleras och följs upp på ett 
effektivt och ansvarsfullt sätt.
De finansiella resultatmålen för koncernen och kommunen anges i kommunplanens avsnitt om god 
ekonomisk hushållning och finansiella mål.
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Nämndens mål: Skolnärvaron på Vallentuna gymnasium ska öka och studieavbrott ska 
minska

Elever med hög skolfrånvaro har sämre förutsättningar att nå höga resultat i skolan vilket påverkar 
valmöjligheterna i utbildningskedjans nästa steg. För unga som varken studerar eller arbetar finns en 
påtaglig risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Unga som inte har börjat eller slutfört en 
gymnasieutbildning har identifierats ha särskilda svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.  
Redan tidig frånvaro kan sända en signal om något i skolmiljön behöver åtgärdas eller anpassas för att 
göra utbildningen tillgänglig och det närvarofrämjande arbetet ska starta tidigt i en elevs skolgång. Ett 
närvarofrämjande arbete handlar om tidig upptäckt och agerande i god tid för att förebygga 
problematisk frånvaro senare. I detta arbete är även orsakerna till frånvaron viktig att kartlägga tidigt 
så att rätt åtgärder sätts in för att öka närvaron, bryta mönster eller utanförskap, ge rätt stöd i 
undervisningen eller på andra sätt arbeta med ökad motivation. Rutiner och arbetssätt för att tidigt 
identifiera och utreda problematisk skolfrånvaro ska utvecklas och systematiskt utvärderas och följas 
upp i gymnasieskolan.  
Alla elever ska också känna sig sedda och veta att de är saknade om de inte närvarar i skolan. Hur väl 
elever trivs i skolan har betydelse för närvaron, likaså hur tillgänglig utbildningen är. Elevhälsans 
främjande och förebyggande arbete i skolan ska fortsätta stärkas och kompetensen och arbetet med att 
förebygga problematisk skolfrånvaro och förhindra studieavbrott på Vallentuna gymnasium ska öka. 
Samverkan internt och externt med aktörer för att samordna insatser vid problematisk skolfrånvaro 
och för att få unga i studier eller arbete ska säkerställas och stärkas och systematiskt följas upp.

Indikator Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019

Andel elever på Vallentuna gymnasium med total frånvaro 
20-30 procent

10,8

Andel elever på Vallentuna gymnasium med total frånvaro 
över 30 procent

13,5

Rapportering till CSN, andel elever på Vallentuna gymnasium 
med ogiltig frånvaro 

11,2 12,4

Nämndens mål: Vallentuna gymnasium erbjuder en undervisning med hög kvalitet som 
ger eleverna goda möjligheter till vidare studier eller etablering på arbetsmarknaden

Att ha en gymnasieexamen är en grund både för fortsatta studier och för arbetslivet och unga utan 
gymnasieexamen riskerar att bli arbetslösa och inte klara sin egen försörjning. Detta är en 
angelägenhet för hela utbildningsväsendet. Varje skolform ansvarar för att utbildningen ska ge alla 
barn och unga de bästa förutsättningarna att klara nästa utbildningsnivå eller ta nästa steg mot 
etablering på arbetsmarknaden. För det krävs en utbildning som hela tiden strävar efter att alla elever 
ska nå sin fulla potential i kombination med en kontinuerlig studie- och yrkesvägledning som är 
central för att eleven ska kunna fatta väl underbyggda beslut om fortsatta studier och framtida 
yrkesvägar.
En förutsättning för lärande och utveckling är en tillgänglig lärmiljö. En tillgänglig lärmiljö är en 
pedagogisk, social och fysisk miljö där elever utifrån sina egna unika förutsättningar utvecklas, mår väl 
och lär sig. Lärmiljön stimulerar till nytt lärande, ger utmaningar och stärker elevernas motivation och 
lust till att lära. Utveckling av undervisningen ska vara centralt i arbetet att erbjuda utbildning av hög 
kvalitet och undervisningen ska systematiskt utforskas, analyseras och omformas utifrån elevers behov 
för lärande. 
Elevhälsans professioner ska bidra med sin specifika kompetens som ett stöd i skolans pedagogiska 
verksamhet. Arbetet ska ha elevers utveckling mot målen och dess välmående i fokus och arbeta främst 
förebyggande och främjande. Det är viktigt att lärare och elevhälsa samverkar för att tidigt identifiera 
elever som har behov av särskilt stöd för att klara sina gymnasiestudier. En ökad genomströmning på 
nationella program kräver att fler elever uppnår utbildningarnas kurs- och betygskrav, har god närvaro 
och att de inte lämnar sin utbildning i förtid.
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Unga som varken studerar eller arbetar, riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap. Samverkan 
ska ske med andra aktörer inom och utanför kommunen och strategier för att möta dessa gruppers 
behov med effektiva insatser som leder till studier eller arbete ska systematiskt följas upp för att öka 
förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden.

Indikator Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019 Utfall 2017/2018

Andel avgångselever med examen 
högskoleförberedande program

75* 73,1 78,9

Andel avgångselever med examen 
yrkesprogram

71* 96,2 80,8

Betygspoäng efter avslutad 
gymnasieutbildning, 
högskoleförberedande program

12,7 12,1 12,1

Betygspoäng efter avslutad 
gymnasieutbildning, yrkesprogram

12,8 13,0 12,9

Andel gymnasieelever med examen 
inom 4 år

58,3 56,4 50,6

Andel elever i årskurs 2 som 
instämmer i påståendet “Jag får extra 
hjälp i undervisningen om jag 
behöver” 

65 63 48

Andel elever i årskurs 2 som 
instämmer i påståendet “Jag kan 
rekommendera min skola till andra 
elever” 

62 54 53

Andel elever i årskurs 2 som 
instämmer i påståendet “Jag får 
information och vägledning inför 
studier och arbete efter gymnasiet” 

48 37 28

Indikator Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Kostnad/elev gymnasieskola 181 297 189 379

* Aktuellt värde i indikatorn baseras endast på lokalt framtagen statistik på grund av förändrad sekretesspolicy hos SCB och 
kan justeras när officiell statistik finns tillgänglig.

Nämndens mål: Vuxenutbildningen som erbjuds studerande från Vallentuna kommun ska 
hålla hög kvalitet och ge elever goda möjligheter till etablering på arbetsmarknaden.

En vuxenutbildning med hög kvalitet erbjuder elever möjligheter att utveckla sina kunskaper och 
kompetens för att främja personlig utveckling och stärka individens ställning i samhället och 
arbetslivet. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan utbildningsväsendet och näringsliv. 
Utbildningssystemet ska säkra företagens framtida kompetensbehov och dagens elever är 
morgondagens medarbetare. En utbildning som hela tiden strävar efter att alla elever ska nå sin fulla 
potential i kombination med en kontinuerlig studie- och yrkesvägledning och en vuxenutbildning med 
kort genomströmningstid som ger möjlighet till behörighetsgivande studier och karriärväxling är 
nyckelfaktorer för att öka sysselsättningsgraden. 
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. Utbildningsnämnden ska i samverkan med kunskapscentrum nordost (KCNO) verka för 
en vuxenutbildning med brett och flexibelt utbud för olika vägar till etablering. 
Genom ökade möjligheter till kombinationsutbildningar, omskolning till bristyrken genom att få läsa 
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valda yrkesprogram även med fullgjord gymnasieutbildning, ges ökade möjlighet för kortare väg till 
etablering på arbetsmarknaden och ökade möjligheter för regionens näringsliv att växa. 
Undersökningar om upplevd kvalitet på utbildningen och säkerställande att auktorisationsprocessen 
följs är viktiga för att systematiskt följa upp och möjliggöra hög kvalitet i utbildningen.

Indikator Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Andel kursdeltagare inom 
grundläggande vuxenutbildning med 
godkänt betyg efter fullföljd kurs

84 84

Andel kursdeltagare inom gymnasiala 
vuxenutbildningen med godkänt betyg 
efter fullföljd kurs

87 84

Andel kursdeltagare inom sfi med 
godkänt betyg efter fullföljd kurs 

88 99

Andel elever inom gymnasial och 
grundläggande vuxenutbildning som 
kan rekommendera sin skola till andra 

80 79 70

Andel studerande inom sfi som kan 
rekommendera sin skola

86 86 71

Andel elever inom grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning som 
upplever att utbildningen ger ökade 
möjligheter till arbete eller fortsatta 
studier

89 87 90

Andel elever inom sfi som upplever att 
utbildningen ger ökade möjligheter till 
arbete

79 83 86

Kostnad/heltidsstuderande 35 426 23 888

Vision: Samverkan

Utveckling och samhällsbygget sker i dialog med invånarna. Vi ser både till stadens möjligheter och en 
levande landsbygd. Med dessa dubbla värden, i kombination med den rika kulturhistorien, skapas ett 
Vallentuna där människor kan leva nära allt.

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

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. För att uppnå detta 
måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt med att 
invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pendlingen ökar och 
kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar.
Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande 
arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. En 
ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och underlättar 
kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fortsätta 
utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd.
En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar i 
högre utsträckning tjänster och tillgång till såväl kommunal som kommersiell service.
Kommunen ska vara tillgänglig och agera professionellt. Vi som arbetar inom Vallentuna kommun är 



Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2021-2023 13(18)

till för våra invånare. Det ska vara lätt att komma i kontakt med Vallentuna kommun. Kommunen ska 
bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till 
kommuninvånarna och det lokala näringslivet.
För att Vallentuna ska bli en så bra kommun som möjligt att bo och leva i behövs allas erfarenheter 
och kunskaper. Vallentuna kommun ska ha ett inkluderande förhållningssätt som gör att invånare kan 
vara delaktiga på olika sätt i olika frågor. Kommunen ska ta initiativ till samverkan och dialog med 
invånarna, för att uppmuntra till och ge förutsättningar att utöva demokratiskt inflytande och 
deltagande i samhällets utveckling. Ett högt valdeltagande ska bibehållas.

Nämndens mål: Utbildningsnämndens verksamheter har en tillgänglig undervisning där 
elever upplever stimulans, delaktighet och inflytande i utbildningen

Utbildningsnämndens verksamheter har en särskild viktig roll i att undervisa om men också tillämpa 
och utveckla demokrati tillsammans med eleverna vilka utgör framtidens Vallentuna. Det är av central 
vikt att utbildningen stimulerar elevers nyfikenhet samt visar tillit till elevers förmågor för att skapa ett 
samhällsengagemang och framtidstro. Elever som känner sig delaktiga upplever sig ha större 
möjligheter att utöva inflytande vilket främjar förmågan att ta eget ansvar, ger ett högre engagemang 
och ökar lusten att lära. 
Delaktighet och inflytande i gymnasie- och vuxenutbildningen ska systematiskt följas upp och 
utvecklas i förhållande till undervisningens utformning och innehåll så att eleverna kan uppleva reell 
delaktighet i utbildningen. En tillgänglig lärmiljö är viktigt för att elever ska kunna vara delaktiga och 
uppleva skolan som ett meningsfullt sammanhang och skapa förutsättningar för alla elever att vara 
delaktiga i hela utbildningen och aktiviteter. Genom delaktighet i planering och uppföljning av 
utbildningen får eleverna kontroll över sitt lärande och en god kännedom om sin prestationsförmåga i 
förhållande till målen, vilket leder till att eleverna utvecklar en positiv attityd till lärande och ser sin 
egen ansträngning som betydelsefull.
Elevenkäter och en väl fungerande synpunktshantering är viktiga för att samla in omdömen om 
upplevd kvalitet i utbildningen och systematiskt följa upp, analysera och utveckla den.

Indikator Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019 Utfall 2017/2018

Andel elever i gymnasieskolan årskurs 
2 som instämmer i påståendet 
“Undervisningen motiverar mig till att 
vilja lära mig mer”

46 31 37

Andel elever i gymnasieskolan årskurs 
2 som instämmer i påståendet “Jag får 
vara med och påverka hur vi arbetar 
på lektionerna” 

42 31 20

Andel elever i gymnasieskolan årskurs 
2 som instämmer i påståendet “Mina 
synpunkter tas tillvara på ett bra sätt 
på min skola” 

41 30 29

Andel elever inom gymnasial och 
grundläggande vuxenutbildning som är 
nöjda med sitt inflytande på 
utbildningen

66 69 63

Andel åtgärdsprogram på Vallentuna 
gymnasium där eleven varit delaktig i 
framtagandet

NY
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Vision: Innovation

I Vallentuna uppmuntras idéer, åsikter, nyfikenhet och lärande. Alla bidrar till att öka 
attraktionskraften för talanger, kompetens, innovationer och investeringar. Med smarta lösningar och 
hög serviceanda skapar vi en idealisk plats för entreprenörer.

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

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. 
Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera 
regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare.
Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och kön.
En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av 
företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om 
livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till universitet och lärosäten samt mer 
kunskapsföretag och företag med hållbarhetsprofil. 
Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna 
kommun. KTH – Vallentuna – världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en fot 
i världen och akademin.
En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för 
människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner.

Nämndens mål: Utbildningsnämnden arbetar aktivt för att stärka och utveckla 
samverkan med lärosäten och näringsliv i och utanför regionen

Kompetens hos medarbetare och kunniga och engagerade lärare är framgångsfaktorer för en 
verksamhet med hög kvalitet och det kollegiala lärandet ska vara en motor i utvecklingsarbetet inom 
gymnasie- och vuxenutbildningen. Ett stärkt och utvecklat samarbete med lärosäten och forskning, 
både nationellt och internationellt,  bidrar till att utveckling av undervisningen sker utifrån en 
vetenskaplig grund. En god samverkan med lärarutbildningar och förutsättningar för lärare i 
gymnasieskolan att handleda lärarstudenter möjliggör kompetensutveckling för anställda pedagoger i 
verksamheten. Genom att skapa, stärka och utveckla samarbete med lärosäten och lärarutbildningar 
och erbjuda verksamhetsförlagd utbildning med hög kvalitet till lärarstudenter skapas också ökade 
möjligheter till framtida rekryteringar och kompetensförsörjning i ett läge där behöriga och 
legitimerade lärare är en bristvara.
Kunskaper om arbetslivet är en viktig del i utbildningen. Det ska inspirera till studier och ge elever 
konkreta erfarenheter till gagn för fortsatta studier och yrkesval. Gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen har ett uttalat uppdrag i skollagen att samverka med samhället. Särskilt viktig för 
elevers lärande och utveckling är samverkan med närsamhället kring gymnasiets yrkesutbildningar 
och vuxenutbildningens lokala och regionala samverkan med andra utbildningsanordnare och 
myndigheter kring sitt arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Yrkesutbildningar med hög kvalitet gynnar 
företagande och näringsliv.

Indikator Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019

VFU, antal lärosäten för lärarutbildning i samverkan med 
Vallentuna kommun

NY

Antal studenter per läsår som genomför sin VFU i Vallentuna 
kommun

NY

Andel programråd för yrkesprogrammen med 
branschdeltagande 

NY
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Indikator Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019

Antal arbetsgivare/företag, utanför Vallentunas kommunala 
verksamhet som erbjuder APL-platser

NY

Andel elever i årskurs 2 gymnasieskolan som instämmer i 
påståendet “ I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet 
i form av ex. föreläsare, studiebesök eller praktik” 

54 53

Andel elever i årskurs 8 grundskolan, skolkommun, som 
instämmer i påståendet ”Den studie- och yrkesvägledning jag 
får i skolan hjälper mig att välja fortsatt utbildning och 
yrkesinriktning”

52 49

Vision: Omtänksamhet

I Vallentuna ställer människor upp för varandra och olikheter värdesätts. Kommunen är det yttersta 
stödet, men inte det enda. Civila samhället är starkt vilket är en bärande del av ett Vallentuna med 
livskvalitet för alla.

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

Politiken ska skapa förutsättningar och undanröja hinder – inte detaljstyra våra liv.
Alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans 
eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfrihet är därmed en 
grundläggande förutsättning för det goda samhället. Genom en breddad valfrihet får våra invånare 
inflytande och ökade möjligheter att leva ett självständigt liv.
Varje människa ska bemötas med värme, respekt och omtanke. Det gäller livets alla skeden. Stöd som 
ges ska syfta till att stärka individens och familjens egen förmåga att ta ansvar för sitt eget liv.
Vallentuna ska vara en av de tryggaste kommunerna i både länet och landet. Vi tror på individens eget 
ansvar, och på familjens och civilsamhällets roll och ansvar för att skapa goda samhälls-medborgare. 
Genom ett fortsatt tätt samarbete med polis, brandförsvar, föreningar, skola och civilsamhälle ska vi 
motverka brott och kriminalitet i kommunen samt förbättra tryggheten.
Samhället kan när som helst drabbas av en samhällsstörning, kris eller extraordinär händelse såsom 
exempelvis ett längre strömavbrott och Vallentuna kommun driver flera verksamheter som måste 
fungera även under kriser, såsom äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola. 
Kommunen bedriver kontinuerligt arbete med krisberedskap och civilt försvar för att minska 
sårbarheten och stärka sin förmåga att värna kommunen som helhet under sådana omständigheter.

Nämndens mål: Utbildningsnämndens verksamheter erbjuder utbildning med trygg 
arbetsmiljö, fri från kränkningar och trakasserier, där elever upplever studiero

Ett aktivt värdegrundsarbete är grundläggande för att värna de mänskliga rättigheterna, jämställdhet 
samt för att skapa förutsättningar för att ge alla barn och unga lika möjligheter. 
Elever har rätt till en trygg och säker lärmiljö som präglas av goda relationer mellan personal och 
elever, och elever emellan. I gymnasieskolan och vuxenutbildningen råder nolltolerans mot 
diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Alla verksamheter har en lagstadgad 
skyldighet att arbeta aktivt för att förebygga, förhindra och  åtgärda all form av kränkande behandling. 
Varje skola och anordnare ska dokumentera detta arbete och ska ha en plan mot kränkande 
behandling. 
Undervisningen i utbildningen ska vara utformad för att kompensera för elevers olika förutsättningar 
och främja studiero. Skolan ska erbjuda en god lärmiljö utifrån pedagogiska, sociala och fysiska 
perspektiv där bemötande och stöd ger eleverna förutsättningar att fokusera på utbildning och 
arbetsuppgifter. 
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Elever och anställda på skolan ska vara delaktiga i att skapa en trygg miljö och förståelse för vilka 
förhållningsregler som gäller i utbildningen och på skolan.
Uppföljning av anmälningar och utredningar av kränkningar är en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet och ligger till grund för vidare utveckling och ökad trygghet och studiero.

Indikator Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019 Utfall 2017/2018

Andel elever i gymnasieskolan årskurs 
2 som upplever studiero 
(pojkar/flickor)

63/40 37 25

Andel elever i gymnasieskolan årskurs 
2 som är trygga i skolan (pojkar/flickor)

69/40 80 57

Andel elever i gymnasieskolan årskurs 
2 som är nöjda med skolans arbete 
mot mobbning (pojkar/flickor)

54/43 43 44

Andel elever inom grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning som 
upplever studiero

89 65 62

Andel elever inom sfi som upplever 
studiero

82 83 67

Andel elever inom grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning som är 
trygga i skolan 

77 79 68

Andel elever inom sfi som är trygga i 
skolan

95 95 100

Vallentuna gymnasium utvärderar och 
reviderar inför varje läsår plan för att 
främja likabehandling och motverka 
diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling

NY

Vision: Nav

Vallentuna tar plats som en lösningsorienterad drivkraft och samhällspartner, centralt i 
Stockholm/Uppsala-regionen med Arlanda som granne. Vi utvecklar vårt ledarskap, såväl inom 
kommunen som gentemot invånare och omvärlden.

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

Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir allt 
viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och 
klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats.
För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs att infrastrukturinvesteringar görs i god 
takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar.
Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och 
människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i 
betydelse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla. 
Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika 
läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som 
erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum.
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Nämndens mål: Utbildningsnämnden i samverkan med verksamheten utvecklar 
innovativa och hållbara sätt att undervisa, arbeta, mötas och samverka

Utbildningsväsendet ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor som aktivt 
deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Förändringar i arbetslivet, digitaliseringen och den 
tekniska utvecklingen, internationaliseringen samt miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på 
människors kunskaper och sätt att arbeta. Detta ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer och 
arbetsorganisation. 
Utbildningsnämnden ska arbeta för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder för att 
utveckla innovativa och hållbara sätt att undervisa, arbeta, mötas och samverka. 
Goda lärmiljöer bygger på tillgång till moderna verktyg och arbetssätt som rustar eleverna för 
framtiden och arbetslivet. Digitalisering skapar förutsättningar för nya arbetssätt och en hög 
pedagogisk kvalitet i utbildningen. En digitalisering av skolan är en förutsättning för att erbjuda en 
tillgänglig undervisning och erbjuda alla 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. De 
digitala innovationer, resurser och verktyg vi arbetar med syftar alla till att stötta och förstärka 
lärandet för eleverna samt effektivisera administrativa uppgifter för medarbetarna och utveckla nya 
kollegiala samarbetsformer.
För att ta tillvara på digitaliseringens styrkor är skolans arbete med digitala verktyg i relation till 
elevers lärande är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Indikator Utfall 2020 Utfall 2019

Rektorn redogör och exemplifierar i sitt systematiska 
kvalitetsarbete för hur verksamhetens pedagogiska arbete 
utvecklats med hjälp av digitala verktyg och resurser och hur 
de är en naturlig och integrerad del i arbetet

NY

Antal digitaliserade serviceprocesser mot kund/extern aktör NY
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Budget 2021-2023

Driftbudget

Driftbudget per område, mnkr

Område Prognos Budget Plan Plan

2020 2021 2022 2023

Utbildningsnämndens 
rambudget

K

I

N 33,7 34,7 35,7 36,7

Gymnasieskolpeng

K

I

N 149,8 157,3 163,7 169,6

K

I

N

Investeringsbudget

Investeringsbudget per projekt, mnkr

Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt

2020 2021 2022 2023 projekt

Årligt anslag 0,5 0,3 0,3 0,5 4,3

Totalt 0,5 0,3 0,3 0,5 4,3
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Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan för 2021-2023.

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

• Kommungemensamma mål
• Nämndspecifika mål
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• En övergripande fördelning av nämndens driftbudget
• En övergripande fördelning av investeringsbudget per projekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån beslutad kommunplan 2021-2023 upprättat ett 
förslag till bygg- och miljötillsynsnämndens verksamhetsplan för 2021-2023.
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4. Bygg- och miljötillsynsnämndens verksamhetsplan 2021-2023 
(BMN 2020.075)
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan för 2021-2023.

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

• Kommungemensamma mål
• Nämndspecifika mål
• Indikator/nyckeltal
• En övergripande fördelning av nämndens driftbudget
• En övergripande fördelning av investeringsbudget per projekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån beslutad kommunplan 2021-2023 upprättat ett 
förslag till bygg- och miljötillsynsnämndens verksamhetsplan för 2021-2023.

Handlingar
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Vallentuna kommun 

Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kom-
munplanen. 

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

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

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

 

  

All verksamhet vilar på kommunens värdegrund.   

 

  

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

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

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksam-
het. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret. Månadsupp-
följning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrappor-
terna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. 
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Kommunplan 2021-2023 innehåller sex kommungemensamma mål som följer Vallentuna kom-
muns vision och dess sex nycklar. 

 

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

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. Nämn-
den 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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Kommunens vision och kommungemensamma mål 

Vision: Varaktighet 

Vallentuna växer och tillvaratar den stora potential som vårt läge och närheten till världen ger. Ut-
vecklingen och tillväxten är hållbar utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Vi ad-
derar nya bestående värden till vårt Vallentuna. 

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna kommun ska 

vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. 

Beskrivning 

Vår kommun ska växa hållbart. Kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas och 
företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat om-
råde och kommunens verksamheter ska behålla sin miljöcertifiering enligt ISO 14001.  
I ett hållbart samhälle behövs en balanserad ekonomisk utveckling som fungerar långsiktigt utan att 
människor eller miljö tar skada. Fokus ligger på visionen om noll klimatutsläpp, kretslopp och cir-
kulär ekonomi. Bostadsbyggandet och utvecklingen av infrastruktur ska ta hänsyn till miljön och 
ligga i framkant med alternativa och innovativa energilösningar. Vi ska värna och stärka Vallentu-
nas olika kvaliteter såsom närheten till naturen och landsbygden samt förbättra vattenkvaliteten i 
våra sjöar och vattendrag. 
Vallentuna kommun ska skapa samhälleliga förutsättningar för invånare att uppleva en god hälsa, 
trygghet och inkludering. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möj-
ligheter, goda uppväxtvillkor för barn och unga, samt att förebygga och motverka diskriminering, 
främlingsfientlighet och rasism. Främjande arbete för god psykisk och fysisk hälsa är viktigt, liksom 
trygga yttre miljöer. 
Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden 
och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att 
ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och 
värna grundläggande demokratiska värden för alla.  
Kommunen tar stöd av Agenda 2030 i hållbarhetsarbetet och bidrar till att nå de 17 globala hållbar-
hetsmålen. 

Nämndens mål: Nämnden ska arbeta aktivt mot övergödning så att sjöar, vattendrag, grundvat-

ten och kustvatten uppnår minst god status. 

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 kom-
munen stärks under planeringsperioden. Nämndens frågor berörs tidigt i samhällsbyggnadsproces-
sen och kommuninvånarna erbjuds energirådgivning. Genom rådgivning och tillsyn och nära sam-
verkan med kommunens förebyggande vattenvårdsarbete fortsätter också nämnden att arbeta för 
en god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag. 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Antal, tillsyn avlopp  78 197 

Antal, avlopp med åtgärdskrav    

Vision: Inspiration 

Genom att utmana oss själva blir vi ständigt bättre på att nå våra mål och på att möta invånarna. I 
fokus står nyttan, kvaliteten och vår tillgänglighet. Vallentuna ska vara en mötesplats, i ständig rö-
relse framåt, där idéer kan födas och växa. 
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Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva kostnadsef-

fektiv verksamhet av hög kvalitet. 

Beskrivning 

Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa 
och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och flexibili-
tet är viktigt i kommunens verksamheter.  
Vi arbetar med ständiga förbättringar för att skapa god kvalitet till låg kostnad för invånare, företag 
och kunder. Vallentuna ska bli den kommun i Sverige som ger högst kvalitet där vi utgår ifrån den 
samlade effekten av verksamheternas resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för skattebeta-
larna. 
Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill. Samhället blir alltmer kun-
skapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande åren 
blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor. 
Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna 
en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. 
Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i 
den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, 
även om vi gör kvalitetssatsningar.  
Målet för god ekonomisk hushållning är att Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv verk-
samhet av hög kvalitet inom koncern, kommun och verksamhet som bedrivs av andra juridiska per-
soner. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En 
sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska 
förändringar. Kommunens egen och den upphandlade verksamheten kontrolleras och följs upp på 
ett effektivt och ansvarsfullt sätt. 
De finansiella resultatmålen för koncernen och kommunen anges i kommunplanens avsnitt om god 
ekonomisk hushållning och finansiella mål. 

Nämndens mål: Nämndens verksamheter ska öka kostnadseffektiviteten genom effektivisering, 

digitalisering och automation. 

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 konjunktur-
svängningar följs ärendebalansen upp och verksamheten omprioriteras löpnade. Taxorna ses över 
varje år och anpassas. 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Totalt, antal införda e-tjänster    

Andel, ärenden inkomna via e-tjäns-
ter 

 21 % 3 % 

Vision: Samverkan 

Utveckling och samhällsbygget sker i dialog med invånarna. Vi ser både till stadens möjligheter och 
en levande landsbygd. Med dessa dubbla värden, i kombination med den rika kulturhistorien, 
skapas ett Vallentuna där människor kan leva nära allt. 
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Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska erbjuda god service 

och möjligheter till inflytande. 

Beskrivning 

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. För att uppnå 
detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt 
med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pend-
lingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar. 
Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande 
arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. 
En ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och underlät-
tar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fort-
sätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd. 
En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar 
i högre utsträckning tjänster och tillgång till såväl kommunal som kommersiell service. 
Kommunen ska vara tillgänglig och agera professionellt. Vi som arbetar inom Vallentuna kommun 
är till för våra invånare. Det ska vara lätt att komma i kontakt med Vallentuna kommun. Kommu-
nen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till kom-
muninvånarna och det lokala näringslivet. 
För att Vallentuna ska bli en så bra kommun som möjligt att bo och leva i behövs allas erfarenheter 
och kunskaper. Vallentuna kommun ska ha ett inkluderande förhållningssätt som gör att invånare 
kan vara delaktiga på olika sätt i olika frågor. Kommunen ska ta initiativ till samverkan och dialog 
med invånarna, för att uppmuntra till och ge förutsättningar att utöva demokratiskt inflytande och 
deltagande i samhällets utveckling. Ett högt valdeltagande ska bibehållas. 

Nämndens mål: Alla som har behov av nämndens tjänster ska få en enkel, snabb, professionell 

och rättssäker hantering. 

Beskrivning 

Kommunen uppfattas som lättillgänglig och transparent av kommuninvånare. Inom nämndens an-
svarsområden 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-dersök-
ningar och den kommungemensamma kvalitetsstrategin, med metoder som bland annat omfattar 
benchmarking och best practice. 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Nöjd kund-index i Stockholm Busi-
ness Alliance (SBA)kommunen totalt 

 61 50 

Nöjd kund-index i Stockholm Busi-
ness Alliance (SBA)bygglov totalt 

 56 45 

Nöjd kund-index i Stockholm Busi-
ness Alliance (SBA) miljö totalt 

 73 73 

Vision: Innovation 

I Vallentuna uppmuntras idéer, åsikter, nyfikenhet och lärande. Alla bidrar till att öka attraktions-
kraften för talanger, kompetens, innovationer och investeringar. Med smarta lösningar och hög ser-
viceanda skapar vi en idealisk plats för entreprenörer. 
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Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förut-

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

Beskrivning 

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. Val-
lentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera regel-
verken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare. 
Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och 
kön. 
En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av 
företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om livs-
medel och upplevelser, men också om vårt nära läge till universitet och lärosäten samt mer kun-
skapsföretag och företag med hållbarhetsprofil.  
Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna 
kommun. KTH – Vallentuna – världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en 
fot i världen och akademin. 
En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för 
människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner. 

Nämndens mål: Nämnden ska så långt som möjligt inom sitt ansvarsområde hjälpa företagarna 

att nå sina mål. 

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. 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Nöjd kund-index i Stockholm Busi-
ness Alliance (SBA)bygglov, företag 

 61 38 

Nöjd kund-index i Stockholm Busi-
ness Alliance (SBA)livsmedel, företag 

 59 - 

Nöjd kund-index i Stockholm Busi-
ness Alliance (SBA) miljö,företag 

 74 - 

Vision: Omtänksamhet 

I Vallentuna ställer människor upp för varandra och olikheter värdesätts. Kommunen är det yttersta 
stödet, men inte det enda. Civila samhället är starkt vilket är en bärande del av ett Vallentuna med 
livskvalitet för alla. 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa trygghet där 

individen får möjlighet till valfrihet. 

Beskrivning 

Politiken ska skapa förutsättningar och undanröja hinder – inte detaljstyra våra liv. 
Alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans 
eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfrihet är därmed en grundläg-
gande förutsättning för det goda samhället. Genom en breddad valfrihet får våra invånare inflytande 
och ökade möjligheter att leva ett självständigt liv. 
Varje människa ska bemötas med värme, respekt och omtanke. Det gäller livets alla skeden. Stöd 
som ges ska syfta till att stärka individens och familjens egen förmåga att ta ansvar för sitt eget liv. 
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Vallentuna ska vara en av de tryggaste kommunerna i både länet och landet. Vi tror på individens 
eget ansvar, och på familjens och civilsamhällets roll och ansvar för att skapa goda samhälls-med-
borgare. Genom ett fortsatt tätt samarbete med polis, brandförsvar, föreningar, skola och civilsam-
hälle ska vi motverka brott och kriminalitet i kommunen samt förbättra tryggheten. 
Samhället kan när som helst drabbas av en samhällsstörning, kris eller extraordinär händelse såsom 
exempelvis ett längre strömavbrott och Vallentuna kommun driver flera verksamheter som måste 
fungera även under kriser, såsom äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola. Kom-
munen bedriver kontinuerligt arbete med krisberedskap och civilt försvar för att minska sårbar-
heten och stärka sin förmåga att värna kommunen som helhet under sådana omständigheter. 

Nämndens mål: Genom livsmedelskontroll bidrar nämnden till att kommuninvånarna kan känna 

en trygghet i en säker livsmedelshantering. 

Beskrivning 

Ett av livsmedelskontrollens mål är att kontrollera att livsmedelsföretagare serverar säkra livsme-
del. Genom att det finns en plan för att kontrollera varje livsmedelsföretag minst vart tredje år bi-
drar nämnden till en trygg och säker livsmedelshantering så att våra invånare ska kunna känna sig 
trygga när de handlar/äter hos våra livsmedelsföretagare. 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Antal, genomförda livsmedelskon-
troller 

   

Andel, kontroller med bedömningen 
godtagbart resultat 

   

Vision: Nav 

Vallentuna tar plats som en lösningsorienterad drivkraft och samhällspartner, centralt i Stock-
holm/Uppsala-regionen med Arlanda som granne. Vi utvecklar vårt ledarskap, såväl inom kommu-
nen som gentemot invånare och omvärlden. 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en väx-

ande storstadsregion. 

Beskrivning 

Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir 
allt viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och kli-
matsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats. 
För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs att infrastrukturinvesteringar görs i 
god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvä-
gar. 
Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och männi-
skor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i bety-
delse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla.  
Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika 
läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som er-
bjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum. 

Nämndens mål: Nämnden har en nära dialog och samverkan med andra myndigheter och verk-

samheter internt och externt för en effektiv samhällsbyggnadsprocess. 

Beskrivning 

Nämnden deltar aktivt i samverkan med andra kommuner och myndigheter för ökad samsyn, kun-
skapsdelning och effektivisering. Genom att planera och genomföra gemensamma tillsynskam-
panjer kan en samlad kunskap byggas upp inom svåra tillsynsområden. Genom att gemensamt följa 
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upp verksamheten och utveckla jämförbara nyckeltal kan verksamheten jämföras och utvecklas i 
samverkan. Samordnad upphandling ökar förutsättningarna för kostnadseffektivitet. Digital sam-
ordning och samsyn kring metoder och dataformat är en förutsättning för att olika verksamheter 
rutinmässigt ska kunna utbyta information digitalt för en mer effektiv samhällsbyggnadsproess. 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Antal, externa samverkans forum  10 10 
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Budget 2021-2023 

Driftbudget 

Driftbudget per område, mnkr 

Område  Prognos Budget Plan Plan 

  2020 2021 2022 2023 

Totalt bygg- och miljötillsyns-
nämnden 

N -14,7 -15,0 -15,3 -15,1 

Investeringsbudget 

Investeringsbudget per projekt, mnkr 

Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 

 2020 2021 2022 2023 projekt 

Digital samhällsbyggnadsprocess 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

Årligt anslag 0,5 0,3 0,3 0,3 1,4 

Totalt 1,5 0,3 0,3 0,3 4,4 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87
Verksamhetsplan fritidsnämnden 2021 - 2023 (FN 2020.066)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2021-2023 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.
 
Reservationer
Susanna Kriström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egen kommunplan och 
budget (Se protokollsbilaga 1).
 
Anteckning
Gustav Elfström och Adam Westerberg, båda (S), deltar ej i beslutet med hänvisning till 
Socialdemokraternas yrkande i ärendet om kommunplan 2021 - 2023.
 
 

Ärendebeskrivning
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2021-2023 som grund ska
kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas
verksamhetsplaner innehåller:
• Kommungemensamma mål
• Nämndspecifika mål och prioriterade områden
• En övergripande fördelning av nämndens driftsbudget
• En övergripande fördelning av nämndens investeringsbudget per projekt

I bilaga finns fritidsnämndens verksamhetsplan 2021 – 2023.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §80 FN AU Verksamhetsplan fritidsnämnden 2021 - 2023
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-20, Verksamhetsplan fritidsnämnden 2021-2023
 Fritidsnämndens verksamhetsplan 2021-2023
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-11-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80
Verksamhetsplan fritidsnämnden 2021 - 2023 (FN 2020.066)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
 
fritidsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2021-2023 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.
 
Reservationer
Adam Westerberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas yrkande 
i ärendet om kommunplan 2021 - 2023.

Ärendebeskrivning
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2021-2023 som grund ska
kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas
verksamhetsplaner innehåller:
• Kommungemensamma mål
• Nämndspecifika mål och prioriterade områden
• En övergripande fördelning av nämndens driftsbudget
• En övergripande fördelning av nämndens investeringsbudget per projekt

I bilaga finns fritidsnämndens verksamhetsplan 2021 – 2023.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-20, Verksamhetsplan fritidsnämnden 2021-2023
 Fritidsnämndens verksamhetsplan 2021-2023 exkl. budget
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Tjänsteskrivelse

Verksamhetsplan fritidsnämnden 2021 
- 2023

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2021-2023 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2021-2023 som grund ska
kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas
verksamhetsplaner innehåller:
• Kommungemensamma mål
• Nämndspecifika mål och prioriterade områden
• En övergripande fördelning av nämndens driftsbudget
• En övergripande fördelning av nämndens investeringsbudget per projekt

I bilaga finns fritidsnämndens verksamhetsplan 2021 – 2023.

Konsekvenser för hållbarhet
I berörda delar i verksamhetsplanen beskrivs hur planen knyter an till Vallentuna 
kommuns hållbarhetsarbete.

Konsekvenser för barn
I berörda delar i verksamhetsplanen beskrivs hur planen knyter an till barn och unga.

Petri Peltonen
Förvaltningschef  

Expedieras till:
Akten

Kommunstyrelsen
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MED MOD ATT GÅ FÖRE SKAPAR VI ETT VALLENTUNA 
DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER
Vallentunas ambition är att skapa den bästa platsen för människor och företag att växa på. För att 
bli denna plats måste kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas 
i takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, 
pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar.

Vallentuna kommun antar därför en kommunplan med strategiska inriktningar som ska möta 
invånarnas förändrade behov. Kommunens organisation, ledning och prioriteringar utgår från de 
strategiska inriktningarna. Utgångspunkten för allt arbete är våra kommuninvånare och deras 
möjligheter att växa och utvecklas i kommunen. Särskilt vikt ska under de kommande åren läggas 
vid att öka attraktionskraften för familjer samt att öka antalet företag i kommunen.

Kommunplanen består av sex strategiska inriktningar som går hand i hand med våra sex 
visionsnycklar. Det handlar om att utveckla Vallentuna kommun som plats att bo och leva i, att 
förbättra företagsklimatet och om att verka för att förbättra pendlingsmöjligheterna till och från 
kommunen. Kommunplanen är också kommunens övergripande strategi för hållbar utveckling. 
De strategiska inriktningarna bidrar på olika sätt till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar 
utveckling av Vallentuna kommun. 
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Styrmodell
All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen. All verksamhet vilar 
på kommunens värdegrund. Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk 
plattform som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån denna plattform formuleras 
strategiska inriktningar och kommungemensamma mål.

Kommunplanen antas varje år av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill 
åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. I bilagor finns utveckling över 
befolkning och bostadsbyggande på kort och lång sikt samt lokalresursplan. 

Kommunplanen innehåller strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. Dessa mål, 
tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds 
verksamhetsplan. Förvaltningarna formulerar därefter genomförandeplaner i form av aktiviteter, 
för att åstadkomma det som kommunfullmäktige och nämnderna beslutat om. 

Strategiska inriktningar och mål i kommunplanen gäller även för kommunens helägda bolag AB 
Össebyhus. Därutöver har AB Össebyhus egna finansiella mål i sitt ägardirektiv. 

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen och utvärderingen av både verksamhet och 
ekonomi. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både 
vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan 
månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av 
mål och ekonomi.  

Vallentuna kommun arbetar målmedvetet med ständiga förbättringar inom samtliga 
verksamhetsområden. Fokus ligger på att utvärdera effekten av verksamheten och investeringars 
effekt både för den egna verksamheten och för invånare, företag och kunder. 

Granskning och utvärdering av verksamheter, ekonomi och processer sker genom internkontroll 
och extern revision.   

Granskning och utvärdering av kommunens miljöledningssystem sker genom intern- och 
egenkontroll, intern och extern revision samt genom de förtroendevalda revisorerna.
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Vallentuna kommuns styrmodell

Värdegrund
I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet 
som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån 
engagemang, allas lika värde och utveckling.
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Vision 
Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer. 

Till visionen hör sex nycklar som beskriver hur vi når visionen och vad som ska prioriteras. Dessa 
nycklar är kopplade till kommunens strategiska inriktningar och mål.

Varaktighet Inspiration Samverkan Innovation Omtänksamhet Nav

Kommunens mål och strategiska inriktningar 

Kommunplanens strategiska inriktningar och mål följer Vallentuna kommuns vision och dess sex 
nycklar – varaktighet, inspiration, samverkan, innovation, omtänksamhet och nav.
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Varaktighet 

Vallentuna växer och tillvaratar den stora potential som 
vårt läge och närheten till världen ger. Utvecklingen och 
tillväxten är hållbar utifrån sociala, ekonomiska och 
miljömässiga perspektiv. Vi adderar nya bestående värden 
till vårt Vallentuna.

Strategisk inriktning

Vår kommun ska växa hållbart. Kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas och 
företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat 
område och kommunens verksamheter ska behålla sin miljöcertifiering enligt ISO 14001. 

I ett hållbart samhälle behövs en balanserad ekonomisk utveckling som fungerar långsiktigt utan 
att människor eller miljö tar skada. Fokus ligger på visionen om noll klimatutsläpp, kretslopp och 
cirkulär ekonomi. Bostadsbyggandet och utvecklingen av infrastruktur ska ta hänsyn till miljön och 
ligga i framkant med alternativa och innovativa energilösningar. Vi ska värna och stärka 
Vallentunas olika kvaliteter såsom närheten till naturen och landsbygden samt förbättra 
vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag.

Vallentuna kommun ska skapa samhälleliga förutsättningar för invånare att uppleva en god hälsa, 
trygghet och inkludering. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och 
möjligheter, goda uppväxtvillkor för barn och unga, samt att förebygga och motverka 
diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Främjande arbete för god psykisk och fysisk hälsa 
är viktigt, liksom trygga yttre miljöer.

Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden 
och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att 
ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och 
värna grundläggande demokratiska värden för alla. 

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

Mål

 

Nämndens mål:

Fritidsnämnden ska systematiskt minska verksamheternas klimatpåverkan.

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 
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ska ha en nära dialog med det ideella föreningslivet gällande inriktning i miljöarbetet för att 
möjliggöra för dem att göra miljömässigt hållbara val.

Prioriterade områden:

- Nämnden ska sänka förbrukningen av energi och vatten.

- Nämnden ska alltid välja förnybara energilösningar.

- Nämnden ska minska användandet av kemikalier. 

- Nämnden ska minimera spridningen av mikroplaster.

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021

Energiförbrukning ishallar (kWh)

Nämndens mål:

Fritidsnämndens verksamheter ska erbjuda jämlika rättigheter och möjligheter till en aktiv och 
meningsfull fritid. 

Beskrivning

Fritidsnämndens fortsätter implementeringen av barnkonventionen och verksamheter och 
anläggningar ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Verksamheterna ska bidra till en god psykisk och 
fysisk hälsa i Vallentuna och arbeta för att motverka olika former av utanförskap. 

Nämnden utvecklar utbudet av fritidsverksamheter för personer med olika funktionsvariationer 
inom de egna verksamheterna samt genom att stötta andra aktörer i deras arbete att etablera och 
erbjuda verksamhet. 

Prioriterade områden:

- Nämndens stöd till föreningslivet ska utvecklas i syfte att skapa en jämlik fördelning.

- Nämndens verksamheter ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare.

- Nämndens öppna ungdomsverksamheter ska nå lika många flickor som pojkar.

- Nämnden ska utveckla förutsättningar för parasporten och andra verksamheter för 
personer med funktionsnedsättningar.

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021

Andel deltagartillfällen flickor i bidragsberättigad förening i 
åldrarna 7-20 år (%)

Antal föreningar som erbjuder parasport

Andelen flickor i de öppna ungdomsverksamheterna (%)
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Inspiration

Genom att utmana oss själva blir vi ständigt bättre på att 
nå våra mål och på att möta invånarna. I fokus står nyttan, 
kvaliteten och vår tillgänglighet. Vallentuna ska vara en 
mötesplats, i ständig rörelse framåt, där idéer kan födas 
och växa.

Strategisk inriktning

Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa 
och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och 
flexibilitet är viktigt i kommunens verksamheter. 

Vi arbetar med ständiga förbättringar för att skapa god kvalitet till låg kostnad för invånare, företag 
och kunder. Vallentuna ska bli den kommun i Sverige som ger högst kvalitet där vi utgår ifrån den 
samlade effekten av verksamheternas resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för 
skattebetalarna.

Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill. Samhället blir alltmer 
kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande 
åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor.

Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger 
invånarna en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad 
livskvalitet. Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja 
kvaliteten i den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt 
sänka skatten, även om vi gör kvalitetssatsningar. 

Målet för god ekonomisk hushållning är att Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv 
verksamhet av hög kvalitet inom koncern, kommun och verksamhet som bedrivs av andra juridiska 
personer. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. 
En sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller 
demografiska förändringar. Kommunens egen och den upphandlade verksamheten kontrolleras 
och följs upp på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

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

Mål 

Nämndens mål:

Fritidsnämnden ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet.

Beskrivning
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Fritidsnämnden arbetar för att ständigt utveckla och förbättra verksamheterna. Det sker bland 
annat genom omvärldsbevakning och med hjälp av brukarundersökningar i syfte att få ökad 
kunskap om besökarnas och brukarnas upplevelse av verksamheterna och förslag på utveckling. 
Den samlade kunskapen används för att utveckla utbudet av aktiviteter och verksamheter som 
präglas av hög kvalitet. 

Nämnden mäter och analyserar nyttjande- och bokningsgraden av verksamheter, anläggningar och 
föreningsaktiviteter i syfte att effektivare använda anläggningarna och öka aktiviteterna.

Fritidsnämndens verksamheter bidrar till kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor och verkar för 
en god samverkan och dialog mellan skolan och föreningslivet för utökat kunskapsutbyte.  

Prioriterade områden:

- Nämnden ska öka nyttjandegraden av lokaler och anläggningar. 

- Nämnden ska bidra till att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor.

- Nämnden utvecklar arbetet med brukarundersökningar och omvärldsbevakning.

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021

Andel uthyrda timmar, sporthallar (bokningsgrad %)

Andel uthyrda timmar, gymnastiksalar (bokningsgrad %)

Andel uthyrda timmar, fotbollsplaner (bokningsgrad %)

Andel uthyrda timmar, ishallar (bokningsgrad %)

Samverkan 

Utveckling och samhällsbygget sker i dialog med invånarna. 
Vi ser både till stadens möjligheter och en levande 
landsbygd. Med dessa dubbla värden, i kombination med 
den rika kulturhistorien, skapas ett Vallentuna där 
människor kan leva nära allt.

Strategisk inriktning

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. För att uppnå 
detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i 
takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, 
pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar.

Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande 
arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och 
behov. En ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och 
underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun 
ska fortsätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår 
landsbygd.
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En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar 
i högre utsträckning tjänster och tillgång till såväl kommunal som kommersiell service.

Kommunen ska vara tillgänglig och agera professionellt. Vi som arbetar inom Vallentuna kommun 
är till för våra invånare. Det ska vara lätt att komma i kontakt med Vallentuna kommun. 
Kommunen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen 
till kommuninvånarna och det lokala näringslivet.

För att Vallentuna ska bli en så bra kommun som möjligt att bo och leva i behövs allas erfarenheter 
och kunskaper. Vallentuna kommun ska ha ett inkluderande förhållningssätt som gör att invånare 
kan vara delaktiga på olika sätt i olika frågor. Kommunen ska ta initiativ till samverkan och dialog 
med invånarna, för att uppmuntra till och ge förutsättningar att utöva demokratiskt inflytande och 
deltagande i samhällets utveckling. Ett högt valdeltagande ska bibehållas.

Mål

Nämndens mål:

Fritidsnämndens verksamheter ska ha god service och hög delaktighet.

Beskrivning

Fritidsnämnden erbjuder och möjliggör ett rikt fritidsutbud i hela Vallentuna kommun. Nämndens 
verksamheter präglas av inflytande och delaktighet och kommunens invånare inkluderas i 
planeringen, utvecklingen och genomförandet av befintliga och nya verksamheter. Nämnden har 
en nära dialog med det lokala och regionala föreningslivet, enskilda och andra aktörer i syfte att 
utveckla fritidsaktiviteter i hela kommunen.

Prioriterade områden:

- Nämnden säkerställer besökarnas och deltagarnas inflytande och delaktighet i 
verksamheterna och arbetar med medborgardialoger.

- Nämnden samverkar både lokalt och regionalt med föreningsliv, enskilda och andra 
aktörer i syfte att utveckla, erbjuda och möjliggöra ett fritidsutbud i hela Vallentuna 
kommun.

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021

Andelen besökare som upplever hög delaktighet i 
verksamheterna (%)
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Innovation 

I Vallentuna uppmuntras idéer, åsikter, nyfikenhet och 
lärande. Alla bidrar till att öka attraktionskraften för 
talanger, kompetens, innovationer och investeringar. Med 
smarta lösningar och hög serviceanda skapar vi en idealisk 
plats för entreprenörer.

Strategisk inriktning

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. 
Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera 
regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare.

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

En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av 
företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om 
livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till universitet och lärosäten samt mer 
kunskapsföretag och företag med hållbarhetsprofil. 

Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna 
kommun. KTH – Vallentuna – världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och 
en fot i världen och akademin.

En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för 
människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner.

Mål

Nämndens mål:

Fritidsnämnden ska skapa goda förutsättningar för att människor, föreningar och företag att 
utvecklas och växa.

Beskrivning

Fritidsnämnden arbetar för att nya föreningar kunna etablera verksamhet i Vallentuna kommun 
och stöttar föreningar, organisationer och företag i deras strävan att attrahera och genomföra 
arrangemang och tävlingar i Vallentuna. Genom samverkan och att skapa goda förutsättningar för 
föreningar, organisationer och andra aktörer bidrar nämnden till att stärka och utveckla 
marknaden för dem som vill bidra till ett rikt fritidsutbud i Vallentuna. 

Nämnden verkar för att ungdomar ska kunna utvecklas som ledare inom föreningslivet och inom 
de öppna ungdomsverksamheterna. 

Prioriterade områden:
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- Nämnden ska förenkla för föreningar att genomföra arrangemang och tävlingar.

- Nämnden ska aktivt stimulera och uppmuntra unga ledare inom föreningslivet och de 
öppna ungdomsverksamheterna.

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021

Antal deltagande föreningar på Naturens och Idrottens dag

Omtänksamhet

I Vallentuna ställer människor upp för varandra och 
olikheter värdesätts. Kommunen är det yttersta stödet, 
men inte det enda. Civila samhället är starkt vilket är en 
bärande del av ett Vallentuna med livskvalitet för alla.

Strategisk inriktning

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

Alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans 
eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfrihet är därmed en 
grundläggande förutsättning för det goda samhället. Genom en breddad valfrihet får våra invånare 
inflytande och ökade möjligheter att leva ett självständigt liv.

Varje människa ska bemötas med värme, respekt och omtanke. Det gäller livets alla skeden. Stöd 
som ges ska syfta till att stärka individens och familjens egen förmåga att ta ansvar för sitt eget liv.

Vallentuna ska vara en av de tryggaste kommunerna i både länet och landet. Vi tror på individens 
eget ansvar, och på familjens och civilsamhällets roll och ansvar för att skapa goda samhälls-
medborgare. Genom ett fortsatt tätt samarbete med polis, brandförsvar, föreningar, skola och 
civilsamhälle ska vi motverka brott och kriminalitet i kommunen samt förbättra tryggheten.

Samhället kan när som helst drabbas av en samhällsstörning, kris eller extraordinär händelse 
såsom exempelvis ett längre strömavbrott och Vallentuna kommun driver flera verksamheter som 
måste fungera även under kriser, såsom äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola. 
Kommunen bedriver kontinuerligt arbete med krisberedskap och civilt försvar för att minska 
sårbarheten och stärka sin förmåga att värna kommunen som helhet under sådana 
omständigheter. 

Mål

Nämndens mål:
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Fritidsnämndens verksamheter ska vara trygga.

Beskrivning

Fritidsnämndens verksamheter och anläggningar ska ha en hög upplevelse av trygghet och 
bemötandet i nämndens verksamheter präglas av värme, respekt och omtanke.

Fritidsnämnden arbetar i samverkan med både kommunala och externa aktörer för ett tryggare 
Vallentuna. Nämnden verkar för att kommunens vuxna och civilsamhälle ska bidra till tryggheten 
genom bl.a. nattvandring.

Prioriterade områden:

- Nämndens verksamheter ska upplevas trygga och ha ett bra bemötande.

- Nämndens anläggningar ska upplevas trygga dag som kväll. 

- Nämnden ska arbeta för att vuxna och föreningar ska nattvandra.

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021

Andelen besökare som upplever ett bra bemötande i 
verksamheterna (%)

Andelen besökare som upplever att verksamheterna är 
trygga (%)

Antal föreningar med föreningsstöd för nattvandring

Nav                             

Vallentuna tar plats som en lösningsorienterad drivkraft och 
samhällspartner, centralt i Stockholm/Uppsala-regionen 
med Arlanda som granne. Vi utvecklar vårt ledarskap, såväl 
inom kommunen som gentemot invånare och omvärlden.

Strategisk inriktning

Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir 
allt viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och 
klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats.
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För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs att infrastrukturinvesteringar görs i 
god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och 
cykelvägar.

Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och 
människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i 
betydelse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla. 

Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det 
unika läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats 
som erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum.

Mål

Nämndens mål:

Fritidsnämndens mötesplatser och anläggningar ska finnas i hela Vallentuna kommun.

Beskrivning

Fritidsnämnden är den viktig aktör i kommunens utveckling och nämndens verksamheter ska 
finnas nära Vallentuna kommuns alla lokalsamhällen. Nämnden möjliggör spontanidrottande och 
motion i hela kommunen och vill utveckla den urbana miljön med centrumnära ytor för 
spontanaktiviteter. Fritidsnämnden arbetar för att befintliga anläggningar är välskötta, moderna 
och relevanta för att säkerställa goda förutsättningar för en attraktiv och meningsfull fritid. 

Nämnden utvecklar och marknadsför möjligheterna till ett aktivt friluftsliv och arbetar fokuserat 
med Roslagsleden samt Snapptunafältet. I arbetet utvecklas befintliga och nya friluftsbad och 
motionsspår samt att Kvarnbadet utvecklas för att fortsatt vara ett attraktivt besöksmål.

Fritidsnämnden verkar för öppen ungdomsverksamhet i flera delar av Vallentuna kommun och 
verksamheterna ska arbeta för att nå nya målgrupper samt erbjuda verksamhet under alla lov.

Prioriterade områden:

- Nämnden ska erbjuda öppen ungdomsverksamhet i flera delar av Vallentuna kommun. 

- Nämnden ska skapa en långsiktig plan för utvecklingen av spontanidrott och 
spontanrörelse. 

- Nämnden ska bidra till utvecklingen av Vallentunas friluftsliv.

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021

Poäng, Sveriges friluftskommun
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Budget 2021-2023

1.1 Driftbudget

Driftbudget per område, mnkr

Område Prognos Budget Plan Plan

2020 2021 2022 2023

Totalt

K -65,2 -65,8

I 5,7 4,8

N -59,5 -61,0 -62,0 -63,4

Politisk verksamhet

K -0,3 -0,3

I 0 0

N -0,3 -0,3

Central förvaltning

K -5,0 -5,0

I 0 0

N -5,0 -5,0

Idrott- och friluft

K -44,0 -43,9

I 5,4 4,6

N -38,6 -39,3

Ung Fritid

K -10,7 -11,2

I 0,3 0,2

N -10,4 -11,0

Träffpunkt

K -1,9 -2,1

I 0 0

N -1,9 -2,1

Föreningsbidrag

K -3,2 -3,2

I 0 0

N -3,2 -3,2

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



16

1.2 Investeringsbudget

Investeringsbudget per projekt, mnkr

Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt

2020 2021 2022 2023 projekt

Badplatser 0,5 0 0 0 1,0

Konstgräs 0 1,8 0 0 1,8

Motionsspår Kristineberg 0 0,5 0 0 0,5

Motionsspår Kårsta 0 2,0 2,0 0 4,0

Snapptuna sportfält 0,7 4,0 3,0 0 9,0

Utegym Kvarnbadet 0,7 0 0 0 0,7

Utveckling nya projekt 0 9,3 1,0 0,1 10,4

Vallentuna IP 0 7,8 0,4 0,2 8,4

Össeby IP 0 0,7 0 0,2 0,9

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

Fritidsgård Mega 0,2 0 0 0 1,9

Årligt anslag 0,2 1,0 1,0 1,0 3,2

Totalt 2,3 30,1 10,4 1,5 47,8



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-12-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 139
Verksamhetsplan 2021-2023 Socialnämnden (SN 2020.033)
Beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2021-2023 och överlämnar den till 
kommunfullmäktige.
Anteckning
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström båda (S) deltar ej i beslutet med hänvisning till 
Socialdemokraternas yrkande i ärendet om kommunplan 2021 - 2023.
Marie Dycefield-Scott (SD) deltar ej i beslutet till förmån för egen budget i 
kommunfullmäktige. 
Gunnar Bergström (V) deltar ej i beslutet till förmån för egen budget i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen innehåller
nämndens mål, samt budget och plan för 2021-2023.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-25, Verksamhetsplan 2021-2023
 §110 SN AU Verksamhetsplan 2021-2023 Socialnämnden
 Verksamhetsplan 2021-2023, Socialnämnden
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11. Verksamhetsplan 2021-2023 Socialnämnden (SN 2020.033)
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2021-2023 och överlämnar den till
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen innehåller
nämndens mål, samt budget och plan för 2021-2023.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-25, Verksamhetsplan 2021-2023
 §110 SN AU Verksamhetsplan 2021-2023 Socialnämnden
 Verksamhetsplan 2021-2023, Socialnämnden
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Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2021-2023 och överlämnar den till
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen innehåller
nämndens mål, samt budget och plan för 2021-2023.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-12-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110
Verksamhetsplan 2021-2023 Socialnämnden (SN 2020.033)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden godkänner verksamhetsplanen med 
2021-2023 och överlämnar den till kommunfullmäktige med tillägget att socialnämndens 
arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till  socialnämnden den 15 december att fylla på 
tabellen på sidan 8 med indikatorer från Kolada.
Anteckning
Ing-Marie Elfström (S) deltar inte i beslutet till förmån för egen budget i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen innehåller
nämndens mål, samt budget och plan för 2021-2023.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
socialnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till  socialnämnden den 15 
december att fylla på tabellen på sidan 8 med indikatorer från Kolada.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-25, Verksamhetsplan 2021-2023
 Verksamhetsplan 2021-2023 (Socialnämnden)
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Vallentuna kommun 

Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kom-
munplanen. 

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

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

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

 

  

All verksamhet vilar på kommunens värdegrund.   

 

  

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

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

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksam-
het. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret. Månadsupp-
följning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrappor-
terna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. 
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Kommunplan 2021-2023 innehåller sex kommungemensamma mål som följer Vallentuna kom-
muns vision och dess sex nycklar. 

 

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

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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Kommunens vision och kommungemensamma mål 

Vision: Varaktighet 

Vallentuna växer och tillvaratar den stora potential som vårt läge och närheten till världen ger. Ut-
vecklingen och tillväxten är hållbar utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Vi ad-
derar nya bestående värden till vårt Vallentuna. 

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna kommun ska 

vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. 

Vår kommun ska växa hållbart. Kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas och 
företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat om-
råde och kommunens verksamheter ska behålla sin miljöcertifiering enligt ISO 14001.  
I ett hållbart samhälle behövs en balanserad ekonomisk utveckling som fungerar långsiktigt utan att 
människor eller miljö tar skada. Fokus ligger på visionen om noll klimatutsläpp, kretslopp och cir-
kulär ekonomi. Bostadsbyggandet och utvecklingen av infrastruktur ska ta hänsyn till miljön och 
ligga i framkant med alternativa och innovativa energilösningar. Vi ska värna och stärka Vallentu-
nas olika kvaliteter såsom närheten till naturen och landsbygden samt förbättra vattenkvaliteten i 
våra sjöar och vattendrag. 
Vallentuna kommun ska skapa samhälleliga förutsättningar för invånare att uppleva en god hälsa, 
trygghet och inkludering. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möj-
ligheter, goda uppväxtvillkor för barn och unga, samt att förebygga och motverka diskriminering, 
främlingsfientlighet och rasism. Främjande arbete för god psykisk och fysisk hälsa är viktigt, liksom 
trygga yttre miljöer. 
Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden 
och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att 
ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och 
värna grundläggande demokratiska värden för alla.  
Kommunen tar stöd av Agenda 2030 i hållbarhetsarbetet och bidrar till att nå de 17 globala hållbar-
hetsmålen. 

Nämndens mål: Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare och verka för en lösningsori-

enterad samverkan, ett coachande ledarskap och en god arbetsmiljö. 

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 och skapar mod. 
•ett ledarskap som skapar vilja att påverka 
•väl fungerande arbetslag 
•en god arbetsmiljö 
•en verksamhet som präglas av ömsesidig tillit 

Indikatorer 

Indikator/ Nyckeltal 2021 2020 2019 

Personalomsättning    

 Sjukfrånvaro     

 Medarbetarundersökning HME (Totalt)     

 Medarbetarundersökning HME (Styrning)     

 Medarbetarundersökning HME (Ledarskap)     

 Medarbetarundersökning HME (Motivation)     
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Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska utveckla det systematiska arbetet med 

energi och miljö så att påverkan på miljön minskas. 

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 

Indikatorer 

 Indikator/ Nyckeltal  2021 2020 2019 

Andel nämndens verksamheter som källsorterar av-
fall. 

   

Energiförbrukning förvaltningens fastigheter     

Körsträcka under period (km)     

Koldioxidutsläpp gram/km     

Vision: Inspiration 

Genom att utmana oss själva blir vi ständigt bättre på att nå våra mål och på att möta invånarna. I 
fokus står nyttan, kvaliteten och vår tillgänglighet. Vallentuna ska vara en mötesplats, i ständig rö-
relse framåt, där idéer kan födas och växa. 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva kostnadsef-

fektiv verksamhet av hög kvalitet. 

Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa 
och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och flexibili-
tet är viktigt i kommunens verksamheter.  
Vi arbetar med ständiga förbättringar för att skapa god kvalitet till låg kostnad för invånare, företag 
och kunder. Vallentuna ska bli den kommun i Sverige som ger högst kvalitet där vi utgår ifrån den 
samlade effekten av verksamheternas resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för skattebeta-
larna. 
Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill. Samhället blir alltmer kun-
skapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande åren 
blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor. 
Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna 
en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. 
Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i 
den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, 
även om vi gör kvalitetssatsningar.  
Målet för god ekonomisk hushållning är att Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv verk-
samhet av hög kvalitet inom koncern, kommun och verksamhet som bedrivs av andra juridiska per-
soner. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En 
sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska 
förändringar. Kommunens egen och den upphandlade verksamheten kontrolleras och följs upp på 
ett effektivt och ansvarsfullt sätt. 
De finansiella resultatmålen för koncernen och kommunen anges i kommunplanens avsnitt om god 
ekonomisk hushållning och finansiella mål. 
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Nämndens mål: Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största möjliga kund-

nytta på både kort och lång sikt. 

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 

Indikatorer 

Indikator/ Nyckeltal 2021 2020 2019 

Nettokostnadsavvikelse IFO, (%)    

Nettokostnad IFO, kr/inv    

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)    

Nettokostnad funktionsnedsättning LSS, kr/inv    

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)    

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv    

*Individ- och familjeomsorg (IFO)    

*Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

*Nettokostnadsavvikelse är avvikelsen i procent mellan nettokostnad och referenskostnad. Referenskost-
nad bygger på kommunens förutsättningar utifrån b.la. demografi, geografi, socioekonomiska faktorer, 
kommunens infrastruktur, folkhälsa o.s.v. Källa: SKR. 

Vision: Samverkan 

Utveckling och samhällsbygget sker i dialog med invånarna. Vi ser både till stadens möjligheter och 
en levande landsbygd. Med dessa dubbla värden, i kombination med den rika kulturhistorien, 
skapas ett Vallentuna där människor kan leva nära allt. 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska erbjuda god service 

och möjligheter till inflytande. 

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. För att uppnå 
detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt 
med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pend-
lingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar. 
Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande 
arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. 
En ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och underlät-
tar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fort-
sätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd. 
En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar 
i högre utsträckning tjänster och tillgång till såväl kommunal som kommersiell service. 
Kommunen ska vara tillgänglig och agera professionellt. Vi som arbetar inom Vallentuna kommun 
är till för våra invånare. Det ska vara lätt att komma i kontakt med Vallentuna kommun. Kommu-
nen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till kom-
muninvånarna och det lokala näringslivet. 
För att Vallentuna ska bli en så bra kommun som möjligt att bo och leva i behövs allas erfarenheter 
och kunskaper. Vallentuna kommun ska ha ett inkluderande förhållningssätt som gör att invånare 
kan vara delaktiga på olika sätt i olika frågor. Kommunen ska ta initiativ till samverkan och dialog 
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med invånarna, för att uppmuntra till och ge förutsättningar att utöva demokratiskt inflytande och 
deltagande i samhällets utveckling. Ett högt valdeltagande ska bibehållas. 

Nämndens mål: Socialnämnden ska bedriva verksamheter av hög kvalitet och skapa trygghet för 

Vallentuna kommuns invånare. 

•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 

Indikatorer 

Indikator/ Nyckeltal 2021 2020 2019 

Antalet unik personal under 14 dagar för hemtjänst-
kund.  

   

Kundundersökning individ- och familjeomsorg totalt -
förbättrad situation (Kundenkät)  

   

Kundundersökningar LSS    

Kundundersökning "Vad tycker de äldre" (Särskilt bo-
ende äldre) 

   

Kundundersökning "Vad tycker de äldre" (Hemtjänst)    

Vision: Innovation 

I Vallentuna uppmuntras idéer, åsikter, nyfikenhet och lärande. Alla bidrar till att öka attraktions-
kraften för talanger, kompetens, innovationer och investeringar. Med smarta lösningar och hög ser-
viceanda skapar vi en idealisk plats för entreprenörer. 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förut-

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

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. Val-
lentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera regel-
verken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare. 
Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och 
kön. 
En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av 
företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om livs-
medel och upplevelser, men också om vårt nära läge till universitet och lärosäten samt mer kun-
skapsföretag och företag med hållbarhetsprofil.  
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Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna 
kommun. KTH – Vallentuna – världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en 
fot i världen och akademin. 
En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för 
människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner. 

Nämndens mål: Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer, skapa goda förutsättningar 

för en utvecklad socialtjänst som kännetecknas av mångfald och valfrihet. 

Socialnämnden ska: 
•för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten ska all verksamhet konkurrensutsättas enligt 
LOV eller LOU, där så är möjligt 
•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 

Indikatorer 

Indikator/ Nyckeltal 2021 2020 2019 

 Antalet LOV verksamheter     

 Antalet företag inom LOV verksamheterna     

Vision: Omtänksamhet 

I Vallentuna ställer människor upp för varandra och olikheter värdesätts. Kommunen är det yttersta 
stödet, men inte det enda. Civila samhället är starkt vilket är en bärande del av ett Vallentuna med 
livskvalitet för alla. 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa trygghet där 

individen får möjlighet till valfrihet. 

Politiken ska skapa förutsättningar och undanröja hinder – inte detaljstyra våra liv. 
Alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans 
eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfrihet är därmed en grundläg-
gande förutsättning för det goda samhället. Genom en breddad valfrihet får våra invånare inflytande 
och ökade möjligheter att leva ett självständigt liv. 
Varje människa ska bemötas med värme, respekt och omtanke. Det gäller livets alla skeden. Stöd 
som ges ska syfta till att stärka individens och familjens egen förmåga att ta ansvar för sitt eget liv. 
Vallentuna ska vara en av de tryggaste kommunerna i både länet och landet. Vi tror på individens 
eget ansvar, och på familjens och civilsamhällets roll och ansvar för att skapa goda samhälls-med-
borgare. Genom ett fortsatt tätt samarbete med polis, brandförsvar, föreningar, skola och civilsam-
hälle ska vi motverka brott och kriminalitet i kommunen samt förbättra tryggheten. 
Samhället kan när som helst drabbas av en samhällsstörning, kris eller extraordinär händelse såsom 
exempelvis ett längre strömavbrott och Vallentuna kommun driver flera verksamheter som måste 
fungera även under kriser, såsom äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola. Kom-
munen bedriver kontinuerligt arbete med krisberedskap och civilt försvar för att minska sårbar-
heten och stärka sin förmåga att värna kommunen som helhet under sådana omständigheter. 

Nämndens mål: Socialnämnden ska stärka individen till ett mer självständigt liv. 

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 
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Indikatorer 

Indikator/ Nyckeltal 2021 2020 2019 

Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar    

Andel ej återaktualiserade vuxna personer med för-
sörjningsstöd  

   

Vision: Nav 

Vallentuna tar plats som en lösningsorienterad drivkraft och samhällspartner, centralt i Stock-
holm/Uppsala-regionen med Arlanda som granne. Vi utvecklar vårt ledarskap, såväl inom kommu-
nen som gentemot invånare och omvärlden. 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en väx-

ande storstadsregion. 

Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir 
allt viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och kli-
matsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats. 
För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs att infrastrukturinvesteringar görs i 
god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvä-
gar. 
Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och männi-
skor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i bety-
delse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla.  
Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika 
läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som er-
bjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum. 

Nämndens mål: Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa förutsättningar 

för en förebyggande socialtjänst som kännetecknas av ständig tjänsteutveckling. 

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 

Indikatorer 

Indikator/ Nyckeltal 2021 2020 2019 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg.     

Andelen hanterade avvikelser med riskkategori 
"Mycket hög".  
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Budget 2021-2023 

Driftbudget 

Driftbudget per område, mnkr 

Område  Prognos Budget Plan Plan 

  2020 2021 2022 2023 

      

Total K -666,0 -654,9 -677,4 -701,0 

 I 102,9 79,3 82,0 84,9 

 N -563,1 -575,6 -595,4 -616,1 

      

Politisk verksamhet K -1,9 -1,9 -2,0 -2,0 

 I 0 0,0 0,0 0,0 

 N -1,9 -1,9 -2,0 -2,0 

      

Förvaltningsövergripande K -38,9 -33,9 -35,1 -36,3 

 I 17,6 1,8 1,8 1,9 

 N -21,2 -32,1 -33,3 -34,4 

      

Individ och familjeomsorg K -61,0 -62,7 -64,9 -67,2 

  - Barn och familj I 9,2 7,1 7,3 7,6 

 N -51,8 -55,6 -57,5 -59,6 

      

Individ och familjeomsorg K -91,2 -84,5 -87,4 -90,4 

  - Vuxen I 13,5 11,4 11,8 12,2 

 N -77,7 -73,1 -75,6 -78,2 

      

Äldreomsorg K -258,9 -261,1 -270,1 -279,5 

 I 43,4 48,9 50,6 52,3 

 N -215,5 -212,2 -219,5 -227,1 

      

Funktionsnedsättning enligt  K -214,2 -210,8 -218,0 -225,6 

  LSS I 19,2 10,2 10,5 10,9 

 N -195,0 -200,6 -207,5 -214,7 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Strukturändringar mellan Verksamhetsområden, fr o m 2021 (N): 
Flytt Familjerätt från IFO Vuxen till IFO Barn och familj 
+ 2,1 mnkr IFO Vuxen (minskade kostnader) och - 2,1 mnkr IFO Barn och familj (ökade kostnader) 
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Investeringsbudget 

Investeringsbudget per projekt, mnkr 

Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 

 2020 2021 2022 2023 projekt 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totalt      

 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-12-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 139
Verksamhetsplan 2021-2023 Socialnämnden (SN 2020.033)
Beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2021-2023 och överlämnar den till 
kommunfullmäktige.
Anteckning
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström båda (S) deltar ej i beslutet med hänvisning till 
Socialdemokraternas yrkande i ärendet om kommunplan 2021 - 2023.
Marie Dycefield-Scott (SD) deltar ej i beslutet till förmån för egen budget i 
kommunfullmäktige. 
Gunnar Bergström (V) deltar ej i beslutet till förmån för egen budget i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen innehåller
nämndens mål, samt budget och plan för 2021-2023.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-25, Verksamhetsplan 2021-2023
 §110 SN AU Verksamhetsplan 2021-2023 Socialnämnden
 Verksamhetsplan 2021-2023, Socialnämnden
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Comfact Signature Referensnummer: 10245SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-12-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57
Verksamhetsplan kulturnämnden 2021 - 2023 (KN 2020.065)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2021 – 2023 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.
 
Reservationer
Susanna Kriström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egen kommunplan och 
budget (Se protokollsbilaga 1).
 
Anteckning
Pär Elfström och Felix Gravél, båda (S), deltar ej i beslutet med hänvisning till 
Socialdemokraternas yrkande i ärendet om kommunplan 2021 - 2023.

Ärendebeskrivning
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2021 - 2023 som grund ska 
kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas 
verksamhetsplaner innehåller:
• Kommungemensamma mål
• Nämndspecifika mål med prioriterade områden
• En övergripande fördelning av nämndens driftsbudget
• En övergripande fördelning av nämndens investeringsbudget per projekt

I bilaga finns kulturnämndens verksamhetsplan 2021 - 2023.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till arbetsutskottets 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
 §54 KN AU Verksamhetsplan kulturnämnden 2021 - 2023
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-23, Verksamhetsplan kulturnämnden 2021-2023
 Kulturnämndens verksamhetsplan 2021-2023

8 / 20



Kulturnämnden  20201208 

Reservation punkt 5. Verksamhetsplan kulturnämnden 2021 – 2023. 

Reservation till förmån för egen kommunplan och budget. 

Susanna Kriström 
Sverigedemokraterna Vallentuna 

Protokollsbilaga 1
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämndens arbetsutskott 2020-11-24

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54
Verksamhetsplan kulturnämnden 2021 - 2023 (KN 2020.065)
Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
 
kulturnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2021 – 2023 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.
 
Anteckning
Pär Elfström (S) deltar ej i beslutet med hänvisning till Socialdemokraternas yrkande i ärendet 
om kommunplan 2021 - 2023.

Ärendebeskrivning
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2021 - 2023 som grund ska 
kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas 
verksamhetsplaner innehåller:
• Kommungemensamma mål
• Nämndspecifika mål med prioriterade områden
• En övergripande fördelning av nämndens driftsbudget
• En övergripande fördelning av nämndens investeringsbudget per projekt

I bilaga finns kulturnämndens verksamhetsplan 2021 - 2023

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 kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-23, Verksamhetsplan kulturnämnden 2021-2023
 Kulturnämndens verksamhetsplan 2021-2023 exkl. budget



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FRITIDSFÖRVALTNING 2020-11-23

DNR KN 2020.065 
PETRI PELTONEN SID 1/1
FÖRVALTNINGSCHEF 
  
PETRI.PELTONEN@VALLENTUNA.SE  

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
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Tjänsteskrivelse

Verksamhetsplan kulturnämnden 2021 
- 2023

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2021 – 2023 och överlämnar den 
till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2021 - 2023 som grund ska 
kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas 
verksamhetsplaner innehåller:
• Kommungemensamma mål
• Nämndspecifika mål med prioriterade områden
• En övergripande fördelning av nämndens driftsbudget
• En övergripande fördelning av nämndens investeringsbudget per projekt

I bilaga finns kulturnämndens verksamhetsplan 2021 – 2023.

Konsekvenser för hållbarhet
I berörda delar i själva verksamhetsplanen beskrivs hur planen knyter an till 
Vallentuna kommuns hållbarhetsarbete.

Konsekvenser för barn
I berörda delar i själva verksamhetsplanen beskrivs hur planen knyter an till barn och 
unga.

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

Expedieras till:
Akten



Kulturnämndens 
verksamhetsplan 2021-2023
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MED MOD ATT GÅ FÖRE SKAPAR VI ETT VALLENTUNA 
DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER
Vallentunas ambition är att skapa den bästa platsen för människor och företag att växa på. För att 
bli denna plats måste kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas 
i takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, 
pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar.

Vallentuna kommun antar därför en kommunplan med strategiska inriktningar som ska möta 
invånarnas förändrade behov. Kommunens organisation, ledning och prioriteringar utgår från de 
strategiska inriktningarna. Utgångspunkten för allt arbete är våra kommuninvånare och deras 
möjligheter att växa och utvecklas i kommunen. Särskilt vikt ska under de kommande åren läggas 
vid att öka attraktionskraften för familjer samt att öka antalet företag i kommunen.

Kommunplanen består av sex strategiska inriktningar som går hand i hand med våra sex 
visionsnycklar. Det handlar om att utveckla Vallentuna kommun som plats att bo och leva i, att 
förbättra företagsklimatet och om att verka för att förbättra pendlingsmöjligheterna till och från 
kommunen. Kommunplanen är också kommunens övergripande strategi för hållbar utveckling. 
De strategiska inriktningarna bidrar på olika sätt till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar 
utveckling av Vallentuna kommun. 
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Styrmodell
All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen. All verksamhet vilar 
på kommunens värdegrund. Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk 
plattform som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån denna plattform formuleras 
strategiska inriktningar och kommungemensamma mål.

Kommunplanen antas varje år av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill 
åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. I bilagor finns utveckling över 
befolkning och bostadsbyggande på kort och lång sikt samt lokalresursplan. 

Kommunplanen innehåller strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. Dessa mål, 
tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds 
verksamhetsplan. Förvaltningarna formulerar därefter genomförandeplaner i form av aktiviteter, 
för att åstadkomma det som kommunfullmäktige och nämnderna beslutat om. 

Strategiska inriktningar och mål i kommunplanen gäller även för kommunens helägda bolag AB 
Össebyhus. Därutöver har AB Össebyhus egna finansiella mål i sitt ägardirektiv. 

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen och utvärderingen av både verksamhet och 
ekonomi. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både 
vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan 
månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av 
mål och ekonomi.  

Vallentuna kommun arbetar målmedvetet med ständiga förbättringar inom samtliga 
verksamhetsområden. Fokus ligger på att utvärdera effekten av verksamheten och investeringars 
effekt både för den egna verksamheten och för invånare, företag och kunder. 

Granskning och utvärdering av verksamheter, ekonomi och processer sker genom internkontroll 
och extern revision.   

Granskning och utvärdering av kommunens miljöledningssystem sker genom intern- och 
egenkontroll, intern och extern revision samt genom de förtroendevalda revisorerna.
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Vallentuna kommuns styrmodell

Värdegrund
I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet 
som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån 
engagemang, allas lika värde och utveckling.
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Vision 
Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer. 

Till visionen hör sex nycklar som beskriver hur vi når visionen och vad som ska prioriteras. Dessa 
nycklar är kopplade till kommunens strategiska inriktningar och mål.

Varaktighet Inspiration Samverkan Innovation Omtänksamhet Nav

Kommunens mål och strategiska inriktningar 

Kommunplanens strategiska inriktningar och mål följer Vallentuna kommuns vision och dess sex 
nycklar – varaktighet, inspiration, samverkan, innovation, omtänksamhet och nav.
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Varaktighet 

Vallentuna växer och tillvaratar den stora potential som 
vårt läge och närheten till världen ger. Utvecklingen och 
tillväxten är hållbar utifrån sociala, ekonomiska och 
miljömässiga perspektiv. Vi adderar nya bestående värden 
till vårt Vallentuna.

Strategisk inriktning

Vår kommun ska växa hållbart. Kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas och 
företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat 
område och kommunens verksamheter ska behålla sin miljöcertifiering enligt ISO 14001. 

I ett hållbart samhälle behövs en balanserad ekonomisk utveckling som fungerar långsiktigt utan 
att människor eller miljö tar skada. Fokus ligger på visionen om noll klimatutsläpp, kretslopp och 
cirkulär ekonomi. Bostadsbyggandet och utvecklingen av infrastruktur ska ta hänsyn till miljön och 
ligga i framkant med alternativa och innovativa energilösningar. Vi ska värna och stärka 
Vallentunas olika kvaliteter såsom närheten till naturen och landsbygden samt förbättra 
vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag.

Vallentuna kommun ska skapa samhälleliga förutsättningar för invånare att uppleva en god hälsa, 
trygghet och inkludering. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och 
möjligheter, goda uppväxtvillkor för barn och unga, samt att förebygga och motverka 
diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Främjande arbete för god psykisk och fysisk hälsa 
är viktigt, liksom trygga yttre miljöer.

Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden 
och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att 
ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och 
värna grundläggande demokratiska värden för alla. 

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

Mål

 

Nämndens mål:
Kulturnämnden ska systematiskt minska verksamheternas klimatpåverkan.

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 
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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 klimatsmarta aspekter.

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.

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021

Andel miljömärkta inköp (%)

Inspiration

Genom att utmana oss själva blir vi ständigt bättre på att 
nå våra mål och på att möta invånarna. I fokus står nyttan, 
kvaliteten och vår tillgänglighet. Vallentuna ska vara en 
mötesplats, i ständig rörelse framåt, där idéer kan födas 
och växa.

Strategisk inriktning

Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa 
och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och 
flexibilitet är viktigt i kommunens verksamheter. 

Vi arbetar med ständiga förbättringar för att skapa god kvalitet till låg kostnad för invånare, företag 
och kunder. Vallentuna ska bli den kommun i Sverige som ger högst kvalitet där vi utgår ifrån den 
samlade effekten av verksamheternas resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för 
skattebetalarna.

Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill. Samhället blir alltmer 
kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande 
åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor.

Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger 
invånarna en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad 
livskvalitet. Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja 
kvaliteten i den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt 
sänka skatten, även om vi gör kvalitetssatsningar. 

Målet för god ekonomisk hushållning är att Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv 
verksamhet av hög kvalitet inom koncern, kommun och verksamhet som bedrivs av andra juridiska 
personer. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. 
En sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller 
demografiska förändringar. Kommunens egen och den upphandlade verksamheten kontrolleras 
och följs upp på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.
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De finansiella resultatmålen för koncernen och kommunen ingår i avsnittet om god ekonomisk 
hushållning och finansiella mål. 

Mål 

Nämndens mål:

Kulturnämnden ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet.

Beskrivning

Kulturnämndens verksamheter bidrar till kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor genom 
samverkan samt genom att erbjuda elever och förskolebarn en mångfald av kulturaktiviteter. 

Nämnden arbetar för att ständigt utveckla och förbättra verksamheterna. Det sker bland annat 
genom omvärldsbevakning och med hjälp av brukarundersökningar i syfte att få ökad kunskap om 
besökarnas och brukarnas upplevelse av verksamheterna och förslag på utveckling. Den samlade 
kunskapen används för att utveckla utbudet av aktiviteter och verksamheter som präglas av hög 
kvalitet. 

Kulturnämnden arbetar för att öka nyttjandegraden av lokalerna i syfte att vara kostnadseffektiv. 

Prioriterade områden:

- Nämnden ska bidra till att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor.

- Nämnden ska öka uthyrningen och nyttjandegraden av lokalerna.

- Nämnden utvecklar arbetet med brukarundersökningar och omvärldsbevakning.

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021

Antal kulturaktiviteter erbjudna till Vallentunas skolor

Antal bokade timmar i Vallentuna teater (bokningsgrad %)

Antal bokade timmar i Kulturrummet (bokningsgrad %)
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Samverkan 

Utveckling och samhällsbygget sker i dialog med invånarna. 
Vi ser både till stadens möjligheter och en levande 
landsbygd. Med dessa dubbla värden, i kombination med 
den rika kulturhistorien, skapas ett Vallentuna där 
människor kan leva nära allt.

Strategisk inriktning

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. För att uppnå 
detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i 
takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, 
pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar.

Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande 
arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och 
behov. En ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och 
underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun 
ska fortsätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår 
landsbygd.

En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar 
i högre utsträckning tjänster och tillgång till såväl kommunal som kommersiell service.

Kommunen ska vara tillgänglig och agera professionellt. Vi som arbetar inom Vallentuna kommun 
är till för våra invånare. Det ska vara lätt att komma i kontakt med Vallentuna kommun. 
Kommunen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen 
till kommuninvånarna och det lokala näringslivet.

För att Vallentuna ska bli en så bra kommun som möjligt att bo och leva i behövs allas erfarenheter 
och kunskaper. Vallentuna kommun ska ha ett inkluderande förhållningssätt som gör att invånare 
kan vara delaktiga på olika sätt i olika frågor. Kommunen ska ta initiativ till samverkan och dialog 
med invånarna, för att uppmuntra till och ge förutsättningar att utöva demokratiskt inflytande och 
deltagande i samhällets utveckling. Ett högt valdeltagande ska bibehållas.

Mål

Nämndens mål:

Kulturnämnden erbjuder och möjliggör ett brett kulturutbud som präglas av delaktighet. 

Beskrivning

Kulturnämnden erbjuder och möjliggör ett brett kulturutbud i hela Vallentuna kommun.  
Nämnden präglas av inflytande och delaktighet och kommunens invånare inkluderas i planeringen, 
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utvecklingen och genomförandet av befintliga och nya verksamheter. Nämnden har en nära dialog 
med föreningslivet och andra kulturaktörer i syfte att utveckla kulturlivet i hela kommunen.

Prioriterade områden:

- Nämnden säkerställer besökarnas och deltagarnas inflytande och delaktighet i 
verksamheterna och arbetar med medborgardialoger.

- Nämnden samverkar med enskilda, föreningslivet och andra kulturaktörer i syfte att 
utveckla, erbjuda och möjliggöra kulturverksamhet i hela Vallentuna kommun.

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021

Antal kulturaktiviteter i centralorten

Antal kulturaktiviteter utanför centralorten

Innovation 

I Vallentuna uppmuntras idéer, åsikter, nyfikenhet och 
lärande. Alla bidrar till att öka attraktionskraften för 
talanger, kompetens, innovationer och investeringar. Med 
smarta lösningar och hög serviceanda skapar vi en idealisk 
plats för entreprenörer.

Strategisk inriktning

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. 
Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera 
regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare.

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

En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av 
företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om 
livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till universitet och lärosäten samt mer 
kunskapsföretag och företag med hållbarhetsprofil. 

Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna 
kommun. KTH – Vallentuna – världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och 
en fot i världen och akademin.

En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för 
människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner.

Mål
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Nämndens mål:

Kulturnämnden ska skapa goda förutsättningar för föreningar och organisationer att verka inom 
skapande och kreativa näringar.

Beskrivning

Kulturnämnden arbetar aktivt för att nya kulturföreningar kulturaktörer ska kunna etablera sig i 
Vallentuna kommun samt möjliggör för nya och befintliga aktörer att attrahera och genomföra 
kulturarrangemang och produktioner. Genom samverkan och att skapa goda förutsättningar 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 
kulturarrangemang i hela Vallentuna kommun.

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021

Antal föreningar som har fått kulturbidrag

Antal samarbeten med föreningar, organisationer och 
enskilda

Omtänksamhet

I Vallentuna ställer människor upp för varandra och 
olikheter värdesätts. Kommunen är det yttersta stödet, 
men inte det enda. Civila samhället är starkt vilket är en 
bärande del av ett Vallentuna med livskvalitet för alla.

Strategisk inriktning

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

Alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans 
eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfrihet är därmed en 
grundläggande förutsättning för det goda samhället. Genom en breddad valfrihet får våra invånare 
inflytande och ökade möjligheter att leva ett självständigt liv.

Varje människa ska bemötas med värme, respekt och omtanke. Det gäller livets alla skeden. Stöd 
som ges ska syfta till att stärka individens och familjens egen förmåga att ta ansvar för sitt eget liv.

Vallentuna ska vara en av de tryggaste kommunerna i både länet och landet. Vi tror på individens 
eget ansvar, och på familjens och civilsamhällets roll och ansvar för att skapa goda samhälls-
medborgare. Genom ett fortsatt tätt samarbete med polis, brandförsvar, föreningar, skola och 
civilsamhälle ska vi motverka brott och kriminalitet i kommunen samt förbättra tryggheten.
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Samhället kan när som helst drabbas av en samhällsstörning, kris eller extraordinär händelse 
såsom exempelvis ett längre strömavbrott och Vallentuna kommun driver flera verksamheter som 
måste fungera även under kriser, såsom äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola. 
Kommunen bedriver kontinuerligt arbete med krisberedskap och civilt försvar för att minska 
sårbarheten och stärka sin förmåga att värna kommunen som helhet under sådana 
omständigheter. 

Mål

Nämndens mål:

Kulturnämndens verksamheter ska vara trygga och erbjuda jämlika rättigheter och möjligheter till 
ett rikt kulturutbud. 

Beskrivning

Kulturnämndens verksamheter bidrar till ett tryggt samhälle genom att bygga broar och att 
möjliggöra möten mellan människor med olika erfarenheter, bakgrunder och åsikter. Nämnden 
erbjuder trygga och tillitsfulla mötesplatser som bidrar till bildning, nyfikenhet och kritiskt 
tänkande och där yttrandefriheten har en självklar plats. Verksamheterna är tillgängliga för alla 
Vallentunas invånare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. De verkar 
för en god psykisk och fysisk hälsa i Vallentuna och motverkar olika former av utanförskap.

Bemötandet i nämndens verksamheter präglas av omtanke, värme och service.

Prioriterade områden:

- Nämndens verksamheter ska upplevas trygga och med att bra bemötande. 

- Nämnden ska utveckla kulturutbudet för att nå fler målgrupper med fokus på ungdomar 
samt personer med funktionsnedsättning. 

- Nämndens stöd till föreningslivet ska utvecklas i syfte att skapa en jämlik resursfördelning.

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021

Andelen besökare som upplever ett bra bemötande i 
verksamheterna (%)

Andelen besökare som upplever att verksamheterna är 
trygga (%)

Antal kulturaktiviteter för personer med 
funktionsnedsättning

Antal bidrag till verksamhet för unga (Snabb Peng)
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Nav                             

Vallentuna tar plats som en lösningsorienterad drivkraft och 
samhällspartner, centralt i Stockholm/Uppsala-regionen 
med Arlanda som granne. Vi utvecklar vårt ledarskap, såväl 
inom kommunen som gentemot invånare och omvärlden.

Strategisk inriktning

Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir 
allt viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och 
klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats.

För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs att infrastrukturinvesteringar görs i 
god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och 
cykelvägar.

Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och 
människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i 
betydelse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla. 

Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det 
unika läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats 
som erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum.

Mål

Nämndens mål:

Kulturnämnden ska utveckla Vallentuna kommun som attraktivt besöksmål.

Beskrivning
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Vallentuna kommuns rika kulturmiljöer är unika resurser som ger möjlighet till en utvecklad 
besöksnäring. 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.

Prioriterade områden: 

- Nämnden ska utveckla och levandegöra Vallentuna kommuns kulturmiljöer som 
besöksmål.

- Nämnden ska initiera och delta i regional utveckling för att skapa synergieffekter och ett 
breddat utbud av kulturaktiviteter.

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021

Antal kommunöverskridande samarbeten
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Budget 2020-2023

1.1 Driftbudget

Driftbudget per område, mnkr

Område Prognos Budget Plan Plan

2020 2021 2022 2023

Total

K -47,9 -49,2

I 3,8 3,8

N -44,1 -45,4 -46,1 -47,1

Kulturnämnd

K -0,3 -0,3

I 0 0

N -0,3 -0,3

Administration

K -2,0 -2,2

I 0 0

N -2,0 -2,2

Bibliotek

K -17,3 -17,2

I 0,6 0,3

N -16,7 -16,9

Kulturskola

K -15,0 -15,1

I 2,8 2,7

N -12,1 -12,4

Kulturenheten

K -13,4 -14,2

I 0,4 0,8

N -13,0 -13,5
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Driftbudgeten redovisas i miljontals kronor med en decimal (mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det 
beror på beloppsavrundningar.

1.2 Investeringsbudget

Investeringsbudget per projekt, mnkr

Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt

2020 2021 2022 2023 projekt

Boksorteringsrobot 0 0 1,4 0 1,4

Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0

Totalt 0,5 0,5 1,9 0,5 3,4
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	Vallentuna kommuns rika kulturmiljöer är unika resurser som ger möjlighet till en utvecklad besöksnäring. 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.  Prioriterade områden:
	-	Nämnden ska utveckla och levandegöra Vallentuna kommuns kulturmiljöer som besöksmål.
	-	Nämnden ska initiera och delta i regional utveckling för att skapa synergieffekter och ett breddat utbud av kulturaktiviteter.
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