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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner tertialrapporten.

Ärendebeskrivning
Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 70,4 miljoner kronor. Det är mycket 
bättre än föregående år då resultatet var -0,3 miljoner kronor för motsvarande period.

Årsprognosen är att kommunens resultat blir 102,8 miljoner kronor och är detsamma enligt 
balanskravsresultatet. Det är ett resultat som är 33,0 miljoner kronor bättre än budget, 69,8 
miljoner kronor, enligt kommunplan 2021-2023.

Tre av sex kommungemensamma mål ligger i fas med planen för perioden. Övriga tre mål 
ligger delvis i fas och här vidtas korrigerande åtgärder. Alla sex kommun-gemensamma mål 
beräknas att uppnås för år 2021.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-05-11, Tertialrapport jan-apr 2021, Vallentuna kommun
 Tertialrapport januari-april 2021, Vallentuna kommun
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Tjänsteskrivelse

Tertialrapport jan-apr 2021,
Vallentuna kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner tertialrapporten.

Sammanfattning av ärendet
Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 70,4 miljoner kronor. Det är 
mycket bättre än föregående år då resultatet var -0,3 miljoner kronor för 
motsvarande period.

Årsprognosen är att kommunens resultat blir 102,8 miljoner kronor och är detsamma 
enligt balanskravsresultatet. Det är ett resultat som är 33,0 miljoner kronor bättre än 
budget, 69,8 miljoner kronor, enligt kommunplan 2021-2023. 

Tre av sex kommungemensamma mål ligger i fas med planen för perioden. Övriga tre 
mål ligger delvis i fas och här vidtas korrigerande åtgärder. Alla sex kommun-
gemensamma mål beräknas att uppnås för år 2021. 

Bakgrund och detaljer
Nämnderna visar tillsammans ett prognostiserat överskott på 11,8 miljoner kronor 
vilket främst beror på exploateringsintäkter och markförsäljning som inte ingår i 
budget. 

Finansieringsenheten prognosticerar med ett underskott på 18,6 miljoner kronor. Ett 
nytt livslängdsantagande har antagits som påverkar kommunens pensions-
avsättningar vilket beräknas medföra en kostnad på 12,1 miljoner kronor för år 2021.

Verksamhetens nettokostnader är 6,2 miljoner kronor lägre än budget. Avskrivningar 
har sjunkit med 13,0 miljoner kronor för att några stora investeringar i paviljonger för 
flyktingmottagande är färdigavskrivna. Paviljongerna lämnades vid årsskiftet. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar totalt sett med 24,6 miljoner 
kronor. Det är framför allt skatteunderlaget för år 2020 och 2021 som ha räknats upp.

Finansiella kostnader är 2,2 miljoner kronor lägre än budget.

Marie Wallin Tommy Borell
Tillförordnad ekonomichef Chefscontroller
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Ekonomisk analys 

Ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas efter Coronapandemin. Under året beräknas konjunk-
turen stärkas och BNP-raset från förra året kommer att hämtas hem.  

Alla vuxna som önskar kommer kunna få skyddande vaccin och i takt med sjunkande smitta och 
mildare restriktioner får ekonomin en extra skjuts.  

Både i år och nästa väntas antalet arbetade timmar öka men dämpas något av korttidspermittering-
ens utfasning. Det pågår även en strukturomvandling där några av de förlorade jobben aldrig kom-
mer tillbaka. 

Sammanfattning 

Det ekonomiska utfallet per april 

Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 70,4 miljoner kronor. Det är mycket bättre än 
bokfört resultat motsvarande period föregående år. Då var resultatet -0,3 miljoner kronor. Det är 
framför allt de minskade skatteintäkterna vid den här tiden förra året som är skillnaden. 

Årsprognos för 2021 

Budget för året innehåller ett positivt resultat på 69,8 miljoner kronor enligt kommunplan 2021-
2023. Prognosen är att kommunens resultat beräknas bli 102,8 miljoner kronor och är detsamma 
enligt balanskravsresultatet. Det är ett resultat som är 33,0 miljoner kronor bättre än budget. 

Skatteintäkter och bidrag förväntas ge ett överskott på 24,6 miljoner kronor i jämförelse med bud-
get. Nämnderna visar tillsammans ett prognostiserat överskott på 11,8 miljoner kronor. Överskotten 
kommer från kommunstyrelsen, skolpengen, gymnasiepengen, fritidsnämnden och kulturnämnden. 
Socialnämnden visar underskott. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 9,4 miljoner kronor och beror främst på exploate-
ringsintäkter och markförsäljning som inte ingår i budget. 

Inom barn- och ungdomsnämnden visar prognosen för den fasta ramen en budget i balans. Skol-
pengen visar ett överskott på 2,5 miljoner kronor. 

Inom ungdomsnämnden prognostiseras den fasta ramen en budget i balans. Gymnasieskolpengen 
beräknas ge ett överskott på 2,5 miljoner kronor. 

Socialnämnden prognosticerar med ett underskott om 2,9 miljoner kronor på grund av Coronarela-
terade nettokostnader som beräknas uppgå till 3,4 miljoner kronor.  

Fritidsnämnden prognostiserar ett överskott om 0,1 miljoner kronor. 

Kulturnämnden prognostiserar ett överskott om 0,2 miljoner kronor som främst kommer ur mins-
kade kostnader för biblioteksverksamheten. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden prognostiserar en ekonomi i balans vid årets slut. 
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Resultaträkning 

Verksamhetsblock  (mnkr) Budget 2021 
Bokfört 

perioden 
Prognos 

2021 

Prognosavvi-
kelse mot bud-

get 

Bokslut 
2020 

Verksamhetens intäkter (+) 354,6 144,4 371,3 16,7 454,9 

Verksamhetens kostnader (-) -2 160,7 -723,6 -2 184,2 -23,5 -2 168,5 

Avskrivningar -106,0 -27,6 -93,0 13,0 -95,3 

Verksamhetens nettokostnader -1 912,1 -606,8 -1 905,9 6,2 -1 808,9 

Skatteintäkter 1 693,7 584,4 1 735,9 42,2 1 660,7 

Gen. statsbidrag o utjämning 306,8 96,4 289,1 -17,7 300,0 

Verksamhetens resultat 88,4 74,0 119,2 30,8 151,8 

Finansiella intäkter 0,5 0,0 0,5 0,0 1,5 

Finansiella kostnader -19,1 -3,6 -16,9 2,2 -14,4 

Periodens resultat 

(förändring av eget kapital) 

69,8 70,4 102,8 33,0 138,9 

Avgår realisationsvinster 0 0 0 0 -8,9 

Periodens resultat enl. balanskravet 69,8 70,4 102,8 33,0 130,0 

Kommentarer till avvikelse resultaträkning 

Det bokförda resultatet är positivt för perioden januari till april med 70,4 miljoner kronor. Progno-
sen för helåret 2021 visar ett resultat på 102,8 miljoner kronor (102,8 mnkr enligt balanskravet). 
Det innebär att resultatet förväntas bli 33,0 miljoner kronor bättre än budget. 

Nämnderna visar tillsammans ett prognostiserat överskott på 11,8 miljoner kronor vilket främst be-
ror på exploateringsintäkter och markförsäljning som inte ingår i budget.  

Finansieringsenheten prognosticerar med ett underskott på 18,6 miljoner kronor. Ett nytt livs-
längdsantagande har antagits som påverkar kommunens pensionsavsättningar vilket beräknas med-
föra en kostnad på 12,1 miljoner kronor för år 2021. 

Verksamhetens nettokostnader är 6,2 miljoner kronor lägre än budget. Avskrivningar har sjunkit 
med 13,0 miljoner kronor för att några stora investeringar i paviljonger för flyktingmottagande är 
färdigavskrivna. Paviljongerna lämnades vid årsskiftet.  

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar totalt sett med 24,6 miljoner kronor. Det är 
framför allt skatteunderlaget för år 2020 och 2021 som ha räknats upp.  

Finansiella kostnader är 2,2 miljoner kronor lägre än budget.  

I budgeten fanns ett generellt bidrag för äldreomsorgssatsningen på 10,5 miljoner kronor. Det har 
sedan blivit riktat med ansökan, rapportering och eventuellt återbetalningskrav. Eftersom det är 
osäkert om kommunen uppfyller villkoren så finns bidraget inte med i varken utfall eller prognos.  

Efter budgeten kom ett generellt statsbidrag för ”skolmiljarden” på 4,2 miljoner kronor, där kom-
mer budgeten flyttas ut till framför allt barn- och ungdomsnämnden samt en del till socialnämnden 
efter beslut i kommunfullmäktige 
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Driftredovisning 

Driftredovisning nämndernas verksamheter 

Nämnd belopp (mnkr) 
Budget 

2021 
Bokfört pe-

rioden 
% 

Prognos 
2021 

Prognosavvi-
kelse mot bud-

get* 

Bokslut 
2020 

Kommunstyrelsen 211,2 42,8 20 % 201,8 9,4 171,6 

KSOF 10,0 0,0 0 % 10,0 0,0 0,0 

Barn- och ungdomsnämnden 132,5 36,9 28 % 132,5 0,0 143,3 

Skolpeng 675,0 222,1 33 % 672,5 2,5 649,5 

Utbildningsnämnden 34,7 11,7 34 % 34,7 0,0 32,0 

Gymnasieskolpeng 157,3 49,5 31 % 154,8 2,5 147,3 

Socialnämnden 575,6 177,3 31 % 578,5 -2,9 564,1 

Fritidsnämnden 61,0 20,7 34 % 60,9 0,1 59,4 

Kulturnämnden 45,4 14,2 31 % 45,2 0,2 44,0 

Bygg- och miljötillsynsnämnden 15,0 6,2 41 % 15,0 0,0 14,7 

Nämndernas nettokostnader 1 917,7 581,3 30 % 1 905,9 11,8 1 825,9 

Finansieringsenheten -111,6 -2,1 2 % -93,0 -18,6 -112,3 

Verksamhetens nettokostnader exkl. av-
skrivningar 1 806,1 579,2 32 % 1 812,9 -6,8 1 713,6 

 * Ett positivt värde (+) = bättre, kostnaderna har minskat enligt prognosen.  
    Ett negativt värde (-) = sämre, kostnaderna har ökat enligt prognosen. 

Kommentarer till avvikelse driftsredovisning 

Kommunstyrelsen 

Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en positiv avvikelse om  
9,4 miljoner kronor i förhållande till budgeterat resultat.  

Det prognostiserade överskottet redovisas inom samhällsbyggnadsförvaltningen och förklaras hu-
vudsakligen med inkomna exploateringsintäkter samt markförsäljning som inte ingår i budgeten. 
Därutöver påverkas redovisningen av den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. Plan-
intäkter och plankostnader redovisas numera direkt i driftredovisningen istället för att som tidigare 
har bokförts i balansräkningen. 

Kommunstyrelsens verksamheter omfattar kommunledningskontoret, räddningstjänst, samhälls-
byggnadsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen inklusive resultatenheter inom fastighet 
och avfallshantering.  

Prognosen för Vallentuna kommun baseras på att kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgif-
ter (KSOF) används i sin helhet. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Barn- och ungdomsnämndens budget består av en fast budgetram om 132,5 mnkr, samt en skol-
pengsbudget om 675,0 mnkr.  

Prognosen för den fasta ramen är en budget i balans. För skolpengen som inkluderar intäkter från 
exempelvis föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa, prognostiseras ett överskott om 2,5 mnkr för 
2021. Detta främst på grund av färre elever än budgeterat. 

De kommunalt intäktsfinansierade resultatenheterna, budgeterade till 615,6 mnkr, prognosticeras 
med en budget i balans. 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens budget består av en fast budgetram, 34,7 mnkr, en intäktsfinansierad resulta-
tenhet samt en budget för gymnasieskolpeng, 157,3 mnkr. Budgeten för gymnasieskolpengen är vo-
lymstyrd och baseras på befolkningsprognoser. 
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Prognosen är en budget i balans för den fasta ramen inklusive resultatenheten Vallentuna gymna-
sium. Ramen beräknas ge ett överskott om 0,5 mnkr på grund av högre tilldelning av statsbidrag. 
Periodens utfall för Vallentuna gymnasium är ett underskott på 1,0 mnkr men prognosticeras ge ett 
underskott om 0,5 mnkr för helåret 2021. Vidtagna åtgärder för att minska gymnasiets administra-
tiva kostnader samt fler elever till den nya terminen bedöms minska underskottet. 

Gymnasieskolpengen prognostiseras ge ett överskott om 2,5 mnkr. Fler elever väljer teoretiska pro-
gram med lägre priser inom samverkansavtalet med kommunerna i Stockholms län och Håbo kom-
mun. Färre elever än budgeterat beräknas ytterligare minska nämndens kostnader.  

Socialnämnden 

Socialnämndens budgetram för 2021 uppgår till 575,6 mnkr, vilket är en ökning med 2,0 procent 
jämfört med utfallet från föregående år.  

Nämnden prognosticerar med ett underskott om 2,9 mnkr för 2021.  

Pandemin fortsätter att påverka och beräknas bidra med ett nettounderskott på 3,4 mnkr. För 2021 
beräknas de coronarelaterade kostnaderna uppgå till totalt 7,4 mnkr varav 4,0 miljoner beräknas 
täckas av statliga bidrag.  

Därutöver prognosticerar nämnden med ett nettoöverskott om 0,5 mnkr från de olika verksamhets-
blocken inom förvaltningen.   

Fritidsnämnden 

Fritidsnämnden har en nettobudget om 61,0 mnkr för år 2021. Nämndens prognos för helåret är ett 
överskott om 0,1 mnkr kopplat till lägre personalkostnader inom Ung Fritid. I linje med Folkhälso-
myndighetens restriktioner har antalet besökare begränsats på fritidsgårdarna Mega och Haket. 
Därmed har också behovet av personal reducerats. 

Nämndens ekonomi påverkas negativt av pandemin genom färre bokade tider i sporthallar och 
andra lokaler på grund av restriktionerna. De minskade intäkterna från lokaluthyrning kompense-
ras av lägre inköp och andra omkostnader under året. 

Kulturnämnden 

Pandemin påverkar kulturnämndens ekonomi negativt främst genom intäktsbortfall på grund av 
restriktioner och dess konsekvenser i form av färre arrangemang och betalande besökare. Lägre in-
täkter har dock kunnat kompenserats med lägre korrelerande kostnader.  

Helårsprognosen är ett överskott om 0,2 mnkr. Bibliotekets verksamhet har under perioden haft 
förkortade öppettider vilket har medfört lägre personal- och vikariekostnader. 

Nämnden har beviljats statsbidrag för Skapande Skola för läsåret 2021-2022 med 2,3 mnkr. Nämn-
den skapar verksamhet för hela statsbidraget vilket innebär att nettoeffekten blir noll. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden 

Den samlade helårsprognosen för bygg- och miljötillsynsnämnden är en budget i balans.  

Stor del av verksamheternas intäkter är konjunkturkänsliga. En försiktigt positiv utveckling är att 
antal förhandsbesked för bygglov ökar något under början av 2021. Helårsprognosen baseras på att 
de uppskjutna årsavgifterna för miljö- och hälsoskydd samt livsmedel faktureras under året. Årsav-
gifterna har skjutits upp för att underlätta för företagarna.  

Bostadsanpassning har tidigare uppvisat kraftigt ökade kostnader. Inom denna verksamhet har 
dock pandemin haft en dämpande effekt. Tendensen är att ansökningarna nu börjar öka igen vilket 
medför en förväntan på ett mer normalt kostnadsläge under hösten. 

  



Tertialrapport januari-april 2021, Vallentuna kommun 7(20) 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2020 
Bokfört  

perioden 
% Prognos 2020 

Prognos- 
avvikelse  

mot budget 

Totalt (mnkr) 514,7 34,0 7 % 351,2 163,5 

Kommunstyrelsen 394,7 31,3 8 %  303,3 91,4 

Barn- och ungdomsnämnden 79,6 1,3 2 % 8,0 71,6 

Utbildningsnämnden 0,3 0,1 20 % 0,3 0,0 

Socialnämnden 7,0 0,5 8 % 7,0 0,0 

Fritidsnämnden 32,5 0,8 2 % 32,5 0,0 

Kulturnämnden 0,5 0,0 0 % 0,0 0,5 

Bygg- och miljötillsynsnämnden 0,3 0,0 0 % 0,3 0,0 

Kommentarer till avvikelse investeringsredovisning 

Budgeten uppgår till totalt 514,7 miljoner kronor och består av årets del i kommunplanen 2021-
2023, samt inte nyttjade medel från tidigare år. Prognosen visar ett överskott på 163,5 miljoner kro-
nor jämfört med budget.  

Många av projekten har budget i år och flera av projekten har även överförda medel från föregående 
år. Projekten kommer till stor del att genomföras kommande år vilket medför att prognosen för året 
blir lägre. I planeringen för bygginvesteringar är det svårt att förutse fördelningen av investeringsut-
gifterna över åren. 

Budgeten för våtmarksparken förväntas ske under år 2021 och 2022 så i prognosen har 13,3 miljo-
ner kronor flyttats till nästa år. I den här prognosen är även utbyggnaden av gatunät inom Åbyholm 
framflyttad med 62,0 miljoner kronor då projektet är överklagat. Andra projekt som har lägre pro-
gnos än budget i år är reservkraft, gång- och cykelväg Kårsta-Ekskogen, gång- och cykelväg Vallen-
tuna – Karby/Brottby. 

Många av projekten inom Barn- och ungdomsnämnden är överrullade medel som inte kommer an-
vändas. 
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Måluppfyllelse 

I kommunallagen står det att mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushåll-
ning ska finnas för den kommunala verksamheten. Målen och riktlinjerna ska omfatta både kom-
munens ekonomi och verksamhet. 

Vid varje ny mandatperiod beslutar de styrande politikerna i Vallentuna om en politisk handlings-
plan. Aktuell plan innehåller sex kommungemensamma mål fastställda av kommunfullmäktige.  

1. Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar 
2. Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet 
3. Vallentuna kommun ska erbjuda god service och möjligheter till inflytande 
4. Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag 

i gemenskap ska kunna växa 
5. Vallentuna kommun ska skapa trygghet där individen får möjlighet till valfrihet 
6. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion 

De kommungemensamma målen, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan 
grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Dessutom finns flera olika styrdokument, såsom 
policys, strategier och visioner som kommunfullmäktige har antagit. Tillsammans skapar dessa för-
utsättningar för en god utveckling av Vallentuna kommun. 

Sammanfattning måluppfyllelse 

För varje kommungemensamt mål sammanfattas i vilken utsträckning Vallentuna kommun bedöms 
uppfylla målen enligt strategiska inriktningar och målkriterier beskrivna i kommunplanen. Därintill 
redovisas graden av måluppfyllelse per nämnd för samma mål och kriterier. 

Tabell 1, utfall perioden, visar i vilken utsträckning arbetet ligger i fas med tidplanen för att 
kunna nå det kommungemensamma målet under helåret.  

Tabell 2, årsprognos, visar i vilken utsträckning det kommungemensamma målet bedöms kunna 
nås under helåret. 

I nämndernas tertialrapporter finns djupare beskrivningar av nämndernas arbete, utfall och pro-
gnos för var och ett av de kommungemensamma målen, underliggande nämndmål och aktiviteter. 
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Utvecklingen ska vara ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbar         

Bedriva kostnadseffektiv verksam-
het av hög kvalitet         

Erbjuda god service och möjlig-
heter till inflytande         

Skapa goda förutsättningar för att 
människor och företag i gemenskap 
ska kunna växa 

        

Skapa trygghet där individen får 
möjlighet till valfrihet         

Bidra aktivt till en växande stor-
stadsregion         

 Arbetet är i fas med planen för perioden 

 Arbetet är inte i fas med planen för perioden, korrigerande åtgärder vidtas 
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Utvecklingen ska vara ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbar         

Bedriva kostnadseffektiv verksam-
het av hög kvalitet         

Erbjuda god service och möjlig-
heter till inflytande         

Skapa goda förutsättningar för att 
människor och företag i gemenskap 
ska kunna växa 

        

Skapa trygghet där individen får 
möjlighet till valfrihet         

Bidra aktivt till en växande stor-
stadsregion         

 Mål bedöms uppnås för helåret 

 Mål bedöms uppnås delvis för helåret 
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Mål 1: Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara ekonomiskt, 

ekologiskt och socialt hållbar.  
Arbetet bedöms inte vara i fas med planen för perioden, men målet uppnås för helåret. 

Kommunstyrelsen är i fas med planen, och bedöms uppnå målet för helåret. Kommunens miljö-
certifiering har förnyats och en ny avfallsplan har antagits där andelen avfall ska minska och den 
cirkulära ekonomi öka. Förberedelser pågår för att införa obligatoriskt matavfallsinsamling från en-
bostadshus under 2021. Den sociala hållbarheten stärks genom de aktiviteter som ingår i den nya 
handlingsplanen Tryggare Vallentuna. Kommunen arbetar med att öka miljöhänsynen vid upp-
handling och inköp. Vallentuna kommun har slutit samarbetsavtal med Täby, Österåker med flera 
kommuner om energi- och klimatrådgivning (EKR) och gått in med en gemensam ansökan om bi-
drag från Energimyndigheten. Arbetet för att uppnå god vattenkvalitet i kommunen fortgår med 
flera aktiviteter. Inom Åkerströmmens avrinningsområde och genom samverkan med grannkom-
muner har bland annat en utredning av markavvattningsföretag och åtgärdsförslag i hela Åker-
strömmens avrinningsområde påbörjats. 

Riksintressepreciseringen för Stockholm Arlanda Airport har beslutats av Trafikverket under peri-
oden. Nuvarande influensområde som berör stora delar av västra Vallentuna har minskat vilket för 
Vallentunas del är positivt i ett miljö- och utvecklingsperspektiv. Samtidigt har ett helt nytt påver-
kansområde för lågfartsflyget införts. Lågfartsområdet innebär konsekvenser för Vallentuna kom-
mun och flertalet fastighetsägare. Lågfartsområdet kan komma att få en direkt påverkan på kommu-
nens möjligheter att på sikt skapa en hållbar samhällsutveckling. Hur omfattande konsekvenserna 
blir kommer succesivt att klargöras de närmaste åren, även till viss del under 2021, via beslut och 
tolkningar av anspråket av andra myndigheter. 

Barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden ligger delvis i fas med planen. Åt-
gärder vidtas för att nyckeltal för uppföljning av skolmåltidens miljöpåverkan finns tillgängliga till 
delårsrapporten samt att pandemins effekter för studieresultat och arbetsmiljö följs upp inom det 
systematiska kvalitetsarbetet. Aktiviteter har initierats för att främja psykisk hälsa, skapa goda kost-
vanor och miljömedvetenhet hos elever i nämndernas verksamheter. Vallentuna kommun deltar 
från 2021 i projektet "Ett nytt recept för skolmåltider" som samordnas av Livsmedelsverket och ut-
forskar hur ett hållbart system kan se ut - från jord till bord och tillbaka igen. Under perioden har 
ytterligare fyra medarbetare påbörjat högskoleutbildning för fritidshemslärare, en satsning för att 
öka andelen behöriga lärare inom nämnden. 

Socialnämnden är inte i fas med planen, och målet bedöms delvis uppnås för helåret. Nämnden 
har en oönskad utveckling vad gäller miljöpåverkan med egna fordon. Körsträckor och utsläpp ökar, 
något som nämnden kopplar till pandemin. Antalet mattransporter har dock reducerats från 28 till 
tio tillfällen per vecka. Under perioden har alla medarbetare som önskar högre tjänstgöringsgrad 
fått minst 85 procents tjänst samt justeringar gjorts så att hemtjänstkunder får stöd med källsorte-
ring inom ramen för biståndsbeslutet.  

Fritidsnämnden är i fas med planen, och målet beräknas uppnås för helåret. Kommunen priorite-
rar stöttning och anpassning av fritids- och föreningsverksamheter för att kunna tillhandahålla en 
aktiv och meningsfull fritid till kommuninvånarna även under pandemin. Nämnden fortsätter sats-
ningarna som sker inom friluftsliv och naturupplevelser. I april anordnades ett skräpplockarevene-
mang tillsammans med flertalet föreningar från hela kommunen. Totalt 240 kg skräp samlades in i 
området kring Åby ängar och Vallentuna IP. I syfte att skapa jämlika rättigheter och möjligheter till 
en meningsfull fritid har arbete pågått med att få fler föreningar att erbjuda parasport i kommunen. 
Parajudo kommer erbjudas till hösten.  

Kulturnämnden är i fas med planen, och målet bedöms kunna uppnås för helåret. Kommunkore-
ografgruppen Arkeolog 8 genomför tre projekt under året som samtliga lyfter klimat- och miljöfrå-
gor. Nämnden lyfter kulturmiljöer som en resurs samt betydelsen av att ta hänsyn till kulturhisto-
riska värden i samhällsplaneringen. I utlysningen för konstnärlig gestaltning i naturen i det nya bo-
stadsområdet Kristineberg ställs det krav på att den blivande konstnären följer miljöprogrammet i 
valet av material och produktion samt i förhållande till platsen för konstverket.  

Bygg- och miljötillsynsnämnden bidrar till att uppfylla det kommungemensamma målet ge-
nom sitt tillsyns- och rådgivningsansvar för miljöfrågor. Nämnden arbetar aktivt för att minska 
övergödningen i kommunens sjöar och vattendrag genom prioritera tillsynen för avlopp i enlighet 
med blåplanens åtgärdsförslag. Antalet avlopp som planeras få tillsyn 2021 är 250 stycken. Arbetet 
bedöms inte vara i fas och miljöavdelningen planerar att sätta in extra resurser från andra delar av 
miljöavdelningen under juni och september för att klara målet.  
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Mål 2: Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv verk-

samhet av hög kvalitet.  
Arbetet bedöms vara i fas med planen för perioden, och målet uppnås för helåret. 

Vallentuna ska bli den kommun i Sverige som ger högst kvalitet där vi utgår ifrån den samlade ef-
fekten av verksamheternas resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för skattebetalarna. Uti-
från kommunens kvalitetsstrategi tillämpas flera metoder för att mäta, följa upp och förbättra verk-
samheterna och kvalitetsarbetet. En av dessa metoder är Kommunkompassen där verksamheten ut-
värderas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Resultatet för 2021 års Kommunkompass visar den positiva trend som började redan år 2019. Med 
hela 648 poäng av totalt 800 gör Vallentuna kommun ett starkt resultat inom alla Kommunkompas-
sens områden. SKR lyfter fram Vallentuna som "ett gott nationellt exempel".  

Vallentuna kommuns poäng respektive rikssnittet inom parentes: 

1. Brukarens fokus 86 (61) 
2. Arbetsliv 86 (68) 
3. Effektivitet 83 (64) 
4. Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 83 (64) 
5. Kvalitetsutveckling 82 (59) 
6. Styrning och kontroll 80 (73) 
7. Samhällsutveckling 75 (65) 
8. Offentlighet och demokrati 73 (63) 

Kommunstyrelsen ligger i fas med planen och målet bedöms uppnås för helåret. Kommunen gör 
ett starkt resultat inom samtliga områden i Kommunkompassen. Kommunens kvalité i korthet 
(KKIK) är en annan metod som används för att mäta utvecklingen av 42 kvalitetsmått. Under 2020 
och första tertialet 2021 har Vallentuna kommun arbetat fram utvecklingsaktiviteter för alla dessa 
mått. Resultat och effekter förväntas från och med juli 2021. 

Flera projekt pågår och har påbörjats för att effektivisera och öka kvaliteten inom ekonomi, admi-
nistration och upphandling. Kommunens nya beställningssystem och system för avtalsuppföljning 
är två exempel. Med beställningssystemet följer ökad kontroll av inköp, avtalstrohet, prismedveten-
het och en smidigare inköpsprocess präglad av hög automatiseringsgrad. Kommunens avtal och in-
gångna överenskommelser kan numera följas upp effektivare liksom hanteringen av avvikelser.  

Barn- och ungdomsnämnden ligger inte i fas med planen, men målet bedöms uppnås för helå-
ret. Perioden har präglats av att utveckla strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet kring 
undervisningsutveckling, främjande och förebyggande barn- och elevhälsoarbete. Åtgärder behöver 
vidtas för att fortsätta öka skolnärvaron och på så sätt ytterligare förbättra måluppfyllelse, merit-
värde och gymnasiebehörighet i den kommunala grundskolan. Likaså för att säkerställa att de ut-
vecklingsarbeten som initierats blir implementerade och införlivas i verksamheten. Tillgängliga en-
kätutfall visar dock på en förbättring av upplevd kvalitet i förskola och skola. Prognosen visar på ett 
studieresultat som kvarstår eller ökar för elever som slutar grundskolan våren 2021.  

Pågående effektiviseringsarbeten med vikarieenhet, lokaleffektivisering, kostorganisation i försko-
lan och effektivisering av städ i verksamhetens lokaler förväntas minska kostnader och genom om-
fördelning av frigjorda resurser till kärnverksamheten, öka kvaliteten i förskola och skola. Nämn-
dens beslut om ny skolorganisation från och med hösten 2021 beräknas skapa förutsättningar till 
hög kvalitet med effektiv resursanvändning i kommunens alla förskole- och skolenheter, både i de 
centrala delarna och på landsbygden.    

Utbildningsnämnden är inte i fas med planen, men bedöms uppnå målet för helåret. Coro-
napandemin och utbildningens övergång till distansundervisning har skapat utmaningar för verk-
samheten. Elevers upplevelse av utbildningen både i gymnasieskolan och vuxenutbildningen har 
försämrats sedan föregående år, framför allt vad gäller delaktighet i undervisningen. Vuxenutbild-
ningen visar försämrade resultat vad gäller andel elever som går ut med godkända betyg.  

Utbildningsnämnden har aktivt arbetat med att se över hur kostnaderna kan minska utan att riskera 
kvalitetsförsämringar i verksamheterna. Nämnden har fattat flertalet beslut om förändrade riktlin-
jer som syftar till att minska kostnaderna och prioritera kärnverksamheten.  
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Vallentuna gymnasiet har under perioden minskat sina administrativa kostnader men ytterligare 
åtgärder behöver vidtas för att ha en hållbar ekonomi för verksamheten. Ett större fokus på att söka 
statsbidrag har bidragit till att både nämnden och verksamheterna har ökat sina intäkter, främst 
inom vuxenutbildningen. 

I vuxenutbildningen genomförs åtgärder för att följa upp utbudet av utbildningsanordnare för att 
säkerställa att de finns geografiskt tillgängliga i nordostregionen och är i tillräckligt antal för att 
klara den ökade efterfrågan på vuxenutbildning.  

Socialnämnden ligger inte i fas, men bedöms uppnå målet för helåret. Perioden har påverkats av 
den pågående pandemin. Förutsättningarna förväntas förbättras så att arbetet kan intensifieras.  

Några av de prioriterade förbättringsaktiviteter som nämnden arbetar med är bland annat genom-
lysningar av hemtjänst och dagligverksamhet LSS för att identifiera möjligheter till effektivisering 
och kvalitetsutveckling. Likaså en översyn av hyresadministrationen av boendeformer inom social-
förvaltningens regi. Förbättra utvärderingsarbetet i syfte att utveckla arbetsmetoder och se om in-
satser ger avsedd effekt är ett fjärde exempel. 

För att bedöma kostnadseffektiviteten jämför nämnden nettokostnadsavvikelser med andra kom-
muner. Nettokostnadsavvikelserna för IFO och LSS visar positiva trender mot att verksamheterna 
bedrivs alltmer effektivare. Relativt andra kommuner ligger kostnaderna dock fortfarande högre 
medan Äldreomsorg är drygt elva procent bättre. Nya uppgifter blir tillgängliga till tertial två. 

Fritidsnämnden bedöms vara i fas med perioden och målet kommer att uppnås vid årets slut. Ex-
empelvis sker detta genom att öka kvaliteten på nämndens motionsspår, stöttning av fritidshem-
mens arbete med friluftsliv och utomhuspedagogik. 

Under perioden har nämnden arbetat intensivt med implementeringen av ett nytt boknings- och bi-
dragssystem, Rbok. Resultatet förväntas bli en effektivisering av boknings- och bidragsprocesserna 
för privatpersoner, föreningar, företag och för den kommunala förvaltningen.  Rbok kommer också 
möjliggöra öppnare tillgång till information kring nyttjande av kommunala lokaler och en ökad in-
syn i beslutsprocessen kring lokalbokning och bidrag. 

Kulturnämnden ligger i fas med planen för perioden och målet bedöms kunna nås vid årets slut.  
I syfte att bedriva kostnadseffektiv verksamhet ingår nämndens bibliotekspersonal i Regionbiblio-
tekets pilotprojekt. Detta möjliggör samverkan och delning av resurser. Biblioteket ingår i samver-
kansgrupper över kommungränser, Våga visa bibliotek och arbetsgrupp för digital inkludering. 

För att öka kvaliteten på kulturutbudet för unga arbetar kulturnämnden uppsökande med ungdo-
mar. Under föregående år besöktes flertalet platser i hela kommunen där ungdomar brukar mötas, 
och utifrån insikter och önskemål har kulturaktiviteter planerats under 2021. På grund av rådande 
restriktioner har de planerade aktiviteterna för ungdomar fått skjutas fram till hösten. 

Pandemin begränsar möjligheterna att möta och nå biblioteksanvändarna fysiskt. I stället har över-
raskningspåsar iordningställts till främst barn och ungdomar. Återkoppling från vårdnadshavare 
visar att barn har både fått ett ökat bokintresse och en förbättrad läsförmåga. Bokpåsar har även le-
vererats till förskolor.  

Bygg- och miljötillsynsnämnden ligger i fas med perioden och beräknas uppnå målet på helår.  
Prioriterade och pågående åtgärder inom nämnden är dels aktiviteter för att öka självfinansierings-
graden, dels kostnadsbesparande åtgärder genom effektivisering, digitalisering och automation.  

Både bygglovsavdelningen och miljöavdelningen har under 2020 arbetat fram en ny taxa för att öka 
självfinansieringsgraden och som gäller från och med januari 2021. Därutöver fortsätter arbetet 
med att digitalisera hela samhällsbyggnadsprocessen. Under året kommer ett mellanlagringsarkiv 
som köptes in i slutet av 2020 att implementeras. I detta arbete ingår också att skanna och ta hand 
om äldre handlingar för att enklare få åtkomst till dessa i mellanlagringsarkivet vilket bidrar till 
snabbare och enklare handläggning. 

 

 

 



Tertialrapport januari-april 2021, Vallentuna kommun 13(20) 

Mål 3: Vallentuna kommun ska erbjuda god service och möjlig-

heter till inflytande 

Arbetet bedöms inte vara i fas med planen för perioden, men målet uppnås för helåret. 

Kommunstyrelsen är i fas med planen, och målet bedöms uppnås för helåret. Kommunen har 
sedan tidigare en dokumenterad hög service som nu förstärks med nya e-tjänster. Exempelvis en 
app kopplad till insamling av matavfall, ett boknings- och bidragssystem riktat till föreningar och en 
digital tjänst för bokning av torgytor.  

Ett arbete pågår för att förenkla invånarnas möjligheter att påverka och medverka i ett gemensamt 
samhällsbygge. Här är medborgardialoger en viktig kommunikations- och samverkanskanal som 
exempelvis har tillämpats vid upprustningen av lekplats vid Rosengårdsvägen. Kommunfullmäktige 
har sedan tidigare fattat beslut om en lekplatsplan. Inför nyanläggningar och upprustningar vill 
kommunen veta vad invånarna önskar. En process för digitala medborgardialoger arbetas fram un-
der året fram för att kunna användas i samtliga detaljplaner.  

Landsbygdsfrågorna ges ett stort fokus under 2021 och en landsbygdsstrategi kommer att arbetas 
fram. Strategin syftar till att ange långsiktiga avsikter inom landsbygdernas utveckling. I detta ar-
bete genomförs en bred medborgardialog i form av en enkät. En film har spelats in för att berätta 
om arbetet och det går också att anmäla sig för att delta i en strategiverkstad. 

Barn- och ungdomsnämnden är inte i fas med planen, men bedöms kunna uppnå målet för 
helåret. Resultat från undersökningar visar att upplevd delaktighet och inflytande ökar i förskola 
och skola. Insatser som globala elevrådet och medverkan i kommunövergripande projekt bidrar till 
ökad elevdelaktighet i samhällsfrågor. Andelen elever och vårdnadshavare som upplever delaktighet 
och inflytande är dock som helhet fortfarande låg.  

Nämnden fortsätter digitaliseringen av processer för invånare och externa aktörer. Översyn och ut-
veckling av riktlinjer och rutiner pågår. Exempelvis av de riktlinjer som styr den kommunala ser-
vicen för barn och elever, hur likabehandling och informationstillgänglighet säkerställs.  

Fritidshemmens fortsatta utveckling av friluftsliv och nämndens deltagande i projekt för att etablera 
skolskogar nyttjar kommunens natursköna läge och bidrar till att lyfta de värden som finns i Vallen-
tunas landsbygd. 

Utbildningsnämnden är inte i fas med planen, men målet bedöms uppnås för helåret. Nämnden 
prioriterar arbetet med att öka upplevd delaktighet hos eleverna. Åtgärder vidtas för att fortsätta ut-
veckla undervisningsformer som främjar delaktighet både vid närundervisning och digital distans-
undervisning. Även åtgärder för att stärka och utveckla forum för elevdelaktighet i gymnasieskolan 
och samhällsfrågor är påbörjade. 

Genom utveckling av riktlinjer och rutiner som styr den kommunala servicen till elever och vård-
nadshavare, säkerställs likabehandling och informationstillgänglighet till kommunens invånare. Di-
gitalisering av ansökningar och anmälningar kommer ytterligare att ökar kommunens tillgänglighet 
och service. 

Socialnämnden är inte i fas med planen, men målet bedöms kunna uppnås för helåret. Perioden 
har påverkats av den pågående pandemin. Förutsättningarna förväntas förbättras så att arbetet kan 
intensifieras. 

Nämnden har identifierat och fokuserar på förbättringsaktiviteter som till exempel implementering 
av kvalitetsråd på boende och dagverksamhet för äldre. Framtagande av informationspaket till an-
höriga då en boende avlider. Implementering av nya måltidsförutsättningar där mat värms upp på 
avdelningarna inom äldreboenden. Bättre uppföljning av biståndsbedömda insatser inom öppen-
vården. Utvecklingsprojekt kring metodarbetet avseende samtal med barn och barns delaktighet ut-
ifrån barns bästa 

Olika kundundersökningar har genomförts. Uteblivet resultat för individ- och familjeomsorg på 
grund av låg svarsfrekvens. Skiftande resultat för funktionsnedsättning, lägre resultat än väntat för 
särskilt boende äldre och ett av de bästa resultaten i Sverige för hemtjänst i undersökningen ”Vad 
tycker de äldre?” 
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Fritidsnämnden är i fas med planen, och målet bedöms uppnås för helåret. Nämnden har arran-
gerat flera dialogmöten under perioden. Exempelvis i arbetet med utvecklingen av mountainbike 
(MTB) vilket resulterat i samverkan med flera föreningar som nu är med och driver arbetet framåt. 
Men också för att öka utbudet av verksamhet till äldre och daglediga där dialogmöten skett med 
olika föreningar i hela kommunen. 

I samband med utvecklingen av motionsspår i Kårsta har dialoger hållits med två olika grupper i 
närområdet och det har även funnits en digital enkät att besvara. I syfte att ta vara på det lokala en-
gagemanget och behovet för just en specifik plats, kommer medborgardialoger att hållas med de bo-
ende i närområdet vid utvecklingen av områdesgrusplaner. 

Nämnden har en aktiv roll i arbetet med kommunens landsbygdsstrategi. Under perioden har 
nämnden utformat enkäter till invånare, föreningar och företag samt arrangerat workshops för före-
ningslivet i syfte att bjuda in till delaktighet och inflytande.  

Kulturnämnden är i fas med planen, och målet bedöms uppnås för helåret. I syfte att förbättra 
tillgänglighet och service till kommuninvånarna under pandemin erbjuder nämnden hemleverans 
och hämtning av biblioteksmedier i hela kommunen. Bokpåsar lämnas ut till användare utanför 
bibliotekens lokaler för att begränsa fysisk kontakt. Ljudböcker och film, anpassade medier som 
lättläst, storstil och talböcker finns på samtliga bibliotek, liksom digitalt.  

Bokcirkeln för 65+ har fortsatt under pandemin genom att övergå till e-post. Talboksläsare som ti-
digare träffats en gång i månaden får nu i stället ett läspaket hemskickat en gång i månaden. 

På kulturskolan har det under perioden arbetats med resultatet och förslagen från den brukarunder-
sökning som gjordes i slutet av 2020. Användare har även fått tycka till och vara med vid tester av 
ny version av kulturnämndens bildarkivsystem. 

Nämndens verksamhet i Karby bibliotek samverkar med och följer i stort sett en större lokalbutiks 
öppettider, vilket ger god tillgänglighet till bibliotekslokalerna. Detsamma gäller Kårsta som är ett 
meröppet bibliotek där antalet bokbeställningar har ökat under pandemin genom att fler har nyttjat 
meröppetfunktionen på kvällar och helger. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden är inte i fas med planen, men målet bedöms uppnås för helå-
ret. Nämnden har de senaste åren ökat kraftigt inom servicemätningen Nöjd-Kund-index och arbe-
tar strukturerat med att ta tillvara på och följa upp de resultat och förbättringsåtgärder som regel-
bundet redovisas i kundundersökningarna.  

Under 2021 pekar kundundersökningarna på att informationen på kommunenswebbplats behöver 
ses över samt att det fortsatt finns önskemål om flera e-tjänster inom miljöavdelningens verksamhet 
varför dessa aktiviteter prioriteras under året. Parallellt har det varit möjligt att få personlig service 
och vägledning. Kommunen har också utökat möjligheten till möten med handläggare genom kon-
taktcenter. 
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Mål 4: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att 

människor och företag i gemenskap ska kunna växa.  
Arbetet bedöms inte vara i fas med planen för perioden, men målet uppnås för helåret. 

Kommunstyrelsen är inte i fas med planen, men målet bedöms uppnås för helåret. Nämnden ar-
betar målinriktat med att förbättra förutsättningarna för fler och växande företag. Under 2021 kom-
mer detaljplanearbetet för Okvista återupptas. Kommunen planerar även att starta planarbete för 
företagsmark i Karby.  

Resultatet för servicemätningen Nöjd-Kund-Index (NKI) ökade från 67 till 75. Kommunens bygg-
lovsavdelning stiger från 62 till 80, mycket beror på ett förbättrat arbetssätt som fokuserar på ser-
vice och förutsägbarhet. Inom Livsmedel stiger NKI från 66 till 84 medan den sjunker inom Miljö- 
och hälsoskydd från 72 till 64. Inom markupplåtelse får Vallentuna 88, vilket är den högsta siffran i 
Sverige inom den kategorin. 

På grund av den rådande pandemin genomförs inga fysiska möten med företagare. Digitala fika-
stunder och luncher fortsätter in i 2021 i syfte att ge företagare och kommunrepresentanter möjlig-
het att umgås digitalt. För att stärka kopplingen mellan näringsliv och kommun deltar näringslivs-
strategen i framtagande av en landsbygdsstrategi, deltagande i LEADER-programmet samt i Livs-
medelsverkets projekt om framtidens skollunch. Dessa projekt drivs av andra förvaltningar i kom-
munen men näringslivsstrategen är med för att framföra och förmedla kontakten med näringslivet. 

Sedan hösten 2020 har arbetet med att öka medvetenheten om kommunens näringslivsarbete 
stärkts. Detta sker primärt genom sociala medier och nyhetsbrev. Sedan årsskiftet har näringslivs-
strategen en kolumn i lokaltidningen "Vallentuna Nya" med syfte att berätta om hur kommunen ar-
betar med näringslivsfrågor. Vallentuna gymnasium arrangerar varje år utbildning inom ramen för 
Ung Företagsamhet (UF). Syftet är att studenter lär sig starta och driva företag. I detta arbete deltar 
kommunens näringslivsstrateg som medlem i den jury som utser årets UF företag. 

Under 2020 har särskilda insatser genomförts för att förbättra möjligheterna för det lokala närings-
livet att klara konjunkturnedgången i samband med pandemin. Dessa insatser fortsätter in i 2021. 
Avgiftsuttag för årliga kontroll- och tillsynsavgifter inom områdena miljötillsyn och livsmedelskon-
troll skjuts fram till hösten 2021. Vallentuna kommun har även skapat en samlingssida på www.val-
lentuna.se som omfattar aktuell information om pandemin samt all relevant information om statens 
stöd till företag. Nyföretagarcentrum Täby – Danderyd – Vallentuna, som i normala fall arbetar 
med rådgivning runt start av egen verksamhet, fortsätter sitt arbete med att stötta alla företagare 
med rådgivning kring de krisstöd som finns att tillgå. 

Barn- och ungdomsnämnden är i fas med planen, och målet bedöms uppnås för helåret. Nämn-
den har fortsatt utveckla kultur- och idrottssatsningen för elever i kommunens grundskolor. Arbetet 
skapar ytterligare kontakter mellan skola, förenings- och näringsliv.  

Nämndens samarbeten med bland annat Stockholm och Uppsala universitet kring verksamhetsför-
lagd utbildning (VFU) positionerar Vallentuna som en attraktiv samverkanspart. Under 2020 och 
början av 2021, trots pågående pandemi, har nämnden bidragit till att över 50 studenter från nio 
lärosäten har kunnat genomföra sin VFU i kommunens förskolor och skolor.  

En kommundoktorand har tillsatts, som under perioden genomför sitt första år på doktorandutbild-
ningen, vilket stärkt banden med Stockholms Universitet. Doktorandtjänstens koppling mellan pe-
dagogisk praktik och forskning för svenska som andraspråk, bidrar till utveckling för kommunens 
utbildningsverksamheter och höjd kvalitet i undervisningen för eleverna. 

Nämnden har under perioden också bidragit till att mindre och lokala livsmedelsföretagare getts 
bättre förutsättningar för att kunna delta och konkurrera i kommunens upphandlingar av livsmedel. 
Kontakt och dialog med lokala näringslivet och lantbrukare har knutits för att trygga leveranser av 
livsmedel utifrån livsmedelsförsörjning i kris.  

Utbildningsnämnden är i fas med planen, och målet bedöms uppnås för helåret. Nämnden och 
Vallentuna gymnasium arbetar kontinuerligt med att utveckla samarbeten med företag, organisat-
ioner och institutioner inom högre utbildning. Breddningen av gymnasieutbudet i form av natur-
bruk (startade läsåret 2020-2021) och den nya yrkesutgången personlig tränare (PT) inom barn- 
och fritidsprogrammet (startar hösten 2021) är exempel på detta. Det breddade utbudet både ökar 
valmöjligheterna i gymnasieutbildningen för elever i och runt Vallentuna kommun och främjar sam-
verkan med lokala näringslivet i kommunen. 
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En kommundoktorand har tillsatts, som under perioden genomför sitt första år på doktorandutbild-
ningen, vilket stärkt banden med Stockholms Universitet. Doktorandtjänstens koppling mellan pe-
dagogisk praktik och forskning för svenska som andraspråk, bidrar till utveckling för kommunens 
utbildningsverksamheter och höjd kvalitet i undervisningen för eleverna. 

Nämnden har under perioden också bidragit till att mindre och lokala livsmedelsföretagare getts 
bättre förutsättningar för att kunna delta och konkurrera i kommunens upphandlingar av livsmedel. 
Kontakt och dialog med lokala näringslivet och lantbrukare har knutits för att trygga leveranser av 
livsmedel utifrån livsmedelsförsörjning i kris. 

Socialnämnden bedöms inte ligga i fas med planen, men målet bedöms uppnås för helåret. Pla-
nerna har påverkats av den pågående pandemin. I takt med att fler blir vaccinerade förväntas förut-
sättningarna förbättras så att arbetet kan intensifieras. Nämnden har identifierat och kommer fort-
sätta prioritera förbättringsaktiviteter som exempelvis etableringen av nytt särskilt boende för äldre, 
Åby ängar, i extern regi. Insatser för att förbättra det affärsmässiga förhållningssättet bland hem-
tjänstutförarna. Förstudie kring införande av kundval (LOV) inom bostad med särskild service en-
ligt LSS. Antalet företag som verkar inom LOV är 18. En minskning har skett inom hemtjänst, me-
dan dagligverksamhet ökar. 

Fritidsnämnden är i fas med perioden, och målet bedöms uppnås för helåret. Exempelvis genom 
att skapa förutsättningar för företag att starta och utveckla padelverksamhet. Under våren har en 
tillfällig etablering av två padelbanor anlagts för utomhusspel vid Vallentuna IP. Padelbanorna kan 
monteras ner under vintermånaderna. 

På samma tema, padel, har nämnden varit delaktig i arbetet med upplåtelse av mark vid Össeby IP 
där ett företag planerar att anlägga padelbanor utomhus. Nämnden har säkerställt att den upplåtna 
ytan inte krockar med övrig fritidsverksamhet samt samordnat mellan förening och företag. 

I samarbete med Sports Club Vallentuna anordnade fritidsnämnden gratis simskola för 9-15-åringar 
under sportlovet för att stötta ännu ej simkunniga inom målgruppen. Planering pågår även för som-
marens subventionerade simskola på Kvarnbadet. 

Kulturnämnden är inte i fas med planen, men bedöms kunna nå målet för helåret. Under peri-
oden har nämnden i låg utsträckning samverkat med företag och civilsamhället. Åtgärder för att 
uppnå målet vid årets slut är bland annat att ordna en utomhusfestival på kulturhusets baksida med 
såväl inköpta som kulturföreningars program. Planering görs också för att ordna guidningar under 
sommaren samt för att kulturskolan ökar samarbeten med andra under året.  

Under perioden har nämnden arbetat med implementeringen av ett nytt boknings- och bidragssy-
stem, Rbok. Resultatet av det nya systemet förväntas bli en förhöjd service och transparens, men 
också effektivisering av bokningsprocessen för föreningar och företag. 

Kulturnämnden arbetar med att utveckla samarbeten och skapa förutsättningar för att organisat-
ioner ska kunna verka och växa i kommunen. Ett exempel är Café Form som driver caféverksamhet i 
kulturhuset samt vid arrangemang även i Teatern. Detta resulterar i att nämnden kan erbjuda ett 
helhetskoncept i samband med kulturarrangemang.  

Bygg- och miljötillsynsnämnden är inte i fas med planen, men bedöms uppnå målet för året. 
Nämnden har arbetat med att förbättra servicenivån för företagare inom olika myndighetsområden 
gällande service, tillgänglighet, handläggningstider och rättssäkerhet. Kommunen strävar mot att 
förbättra resultaten inom servicemätningen Nöjd-Kund-Index (NKI), som Sveriges Kommuner och 
Regioner genomför årligen. Inom flertalet myndighetsområden klättrar kommunen stort inom NKI 
vilket visar på ett systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete. 

Nämnden arbetar även på bred front för att hjälpa företagare att förverkliga sina idéer genom kom-
munens tjänst företagslots. Tjänsten ger företagare möjlighet att träffa representanter från flera 
myndighetsområden samtidigt, presentera idé, få den hjälp och guidning som behövs i tidigt skede. 

Utöver det har bygglov startat en ny tjänst för alla företag genom att erbjuda proaktiv bygglovspro-
cess. Nämnden kan därför granska handlingar innan en riktig ansökan lämnats in. Handläggnings-
tiderna minskar och företag kan starta byggnation mycket tidigare än innan.  
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Mål 5: Vallentuna kommun ska skapa trygghet där individen får 

möjlighet till valfrihet.  
Arbetet bedöms vara i fas med planen för perioden, och målet uppnås för helåret 

Kommunstyrelsen är i fas med planen, och målet bedöms uppnås för helåret. Kommunen har 
flera pågående och planerade aktiviteter inom samhällsskydd och beredskap, kriskommunikation 
och cybersäkerhet. Vallentuna centrum, andra och nya områden städas, utvecklas och byggs upp 
med fokus på att skapa trygga och attraktiva miljöer för alla. Kommunen följer kontinuerligt upp 
felanmälningar och väktarrapporter, driver fältverksamhetens uppsökande arbete och samarbetar 
med polis. Polisen skapar sina "hotspots" utifrån bland annat statistik från kommunens felanmäl-
ningsapp och den veckovisa lägesbilden i Tryggare Vallentuna.  

Barn- och ungdomsnämnden är i fas med planen, och målet bedöms uppnås för helåret. Den 
upplevda tryggheten i förskolan och skolan är hög och för elever i grundskolan har tryggheten ökat 
ytterligare under 2021. En översyn och revidering av arbetssätt för samverkan inom ramen för Tryg-
gare Vallentuna pågår. 

Nämnden bidrar till beredskap och att trygga livsmedelsförsörjningen för kommunen vid en extra-
ordinär händelse. Vallentuna kommun har under tertial ett träffat leverantör av krisberedskap för 
livsmedel. Former för det vidare arbetet med livsmedelsförsörjningen är under utarbetning. 

Verksamheterna arbetar systematiskt med att uppdatera och aktualisera krisplaner och den plan 
som under 2020 togs fram för beredskap gällande att hålla kommunens utbildningsverksamhet och 
omsorg igång vid kris eller krig uppdateras och säkerställs regelbundet. 

Utbildningsnämnden är i fas med planen, och målet bedöms uppnås för helåret. Tryggheten 
upplevs ha ökat på Vallentuna gymnasiet och för vuxenutbildningen upplevs den på liknande nivåer 
som föregående år. Eleverna upplever i högre grad att verksamheterna arbetar med att främja lika-
behandling, åtgärda och förebygga kränkande behandling.  

Vallentuna kommun har under tertial ett träffat leverantör av krisberedskap för livsmedel. Former 
för det vidare arbetet med livsmedelsförsörjningen är under utarbetning. 

Vallentuna gymnasium och förvaltningen arbetar systematiskt med att uppdatera och aktualisera 
krisplaner och den plan som under 2020 togs fram för beredskap gällande att hålla kommunens ut-
bildningsverksamhet igång vid kris eller krig uppdateras och säkerställs regelbundet. 

Socialnämnden är inte i fas med planen, och målet bedöms delvis att uppnås för helåret. Nämn-
den kommer prioritera aktiviteter som exempelvis införandet av bildstödshjälpmedel (Widgit On-
line) för att öka kundernas förutsättningar att förstå och att bli förstådd i sin vardag (för dagligverk-
samhet och boenden för personer med funktionsnedsättningar). Andra exempel är uppstart av stöd-
boendet Runristaren, anslutning till Palliativt Kunskapscenter (PKC) samt förbättringsarbete för att 
öka nöjdheten på särboende för kontakt med sjukvården. Införandet av trygghetslarm med GPS-
spårning är försenat. Ett fält- och tekniktest har genomförts med gott resultat. För närvarande på-
går en genomlysning av juridiska frågor kopplat till införandet.  

Fritidsnämnden är inte i fas med planen, men målet bedöms uppnås för helåret. Nämnden kom-
mer inventera den upplevda tryggheten vid kommunens anläggningar och ett arbete kommer inle-
das för att få fler föreningar att nattvandra.  

De flesta av kommunens sporthallar, gymnastiksalar och fritidsgårdar har kunnat hållas öppna, 
men med begränsat antal deltagare, tack vare nämndens anpassningar till pandemins restriktioner. 
En aktiv fritid och samvaro, trots oro i samhället, skapar en känsla av normalitet och trygghet för 
många.  

I samarbete med biblioteket arbetar fritidsgården Mega kring att "öka högstadiepojkars fritidsläs-
ning" vilket Ung Livsstils-undersökningen visar på behov av. Läskunnighet är grundläggande i sam-
hället, ger bildade och ansvarsfulla medborgare likväl som ett rikare liv för individen. 

Kulturnämnden är inte i fas med planen, men målet bedöms uppnås för helåret. Flertalet av de 
planerade aktiviteterna har ännu inte påbörjats. Exempel på detta är kulturaktiviteter för personer 
med funktionsvariationer och för målgruppen 15 till 21 år. Inte heller utbildning kopplat till skolbio 
har genomförts. Bedömningen är att dessa aktiviteter genomförs eller kommit igång under året och 
att målet i slutet av året är uppnått. 
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I slutet av 2020 gjorde kulturnämnden en brukarundersökning inom kulturskolan. En hög andel av 
elever och vårdnadshavare upplever att kulturskolan är en trygg plats samt att de blir bra bemötta 
av personalen. Arbete med resultatet av brukarundersökningen har fortgått under början av 2021. 

Bibliotekets uppdrag utifrån senaste Ung Livsstils-undersökningen kring att "öka högstadiepojkars 
fritidsläsning" har påbörjats och ett samarbete med fritidsgården Mega har etablerats. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden är i fas med planen, och målet bedöms uppnås för helåret. 
Nämnden bedriver samhällsviktig verksamhet inom miljö, livsmedel och smittskydd. Under 2020 
och 2021 har kommunen fått ett utökat tillsynsuppdrag av Folkhälsomyndigheten för tillsyn av ser-
veringar. Uppdraget har krävt omprioriteringar inom verksamheten för att genomföra detta utökade 
informations- och tillsynsarbete. Nämnden har visat på en god beredskap där verksamhet har kun-
nat ställas om snabbt och utan allvarlig påverkan på den övriga verksamheten. Förutsatt att den pla-
nerade livsmedelskontrollen för att hitta och förebygga smitta kan ske som planerat bedöms målet 
uppnås vid årets slut. 
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Mål 6: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande stor-

stadsregion.  
Arbetet bedöms vara i fas med planen för perioden, men målet uppnås för helåret. 

Kommunstyrelsen är i fas med planen och målet bedöms uppnås för helåret. Kommunen har en 
aktiv roll i flera samarbeten som syftar till en växande storstadsregion. Vallentuna kommun har ta-
git över ordförandeskapet för Stockholm Nordost (StoNo). Strukturer för samarbetet har upparbe-
tats och en planering för den externa kommunikationen har inletts. Även samarbetet inom Arlanda-
regionen fortlöper där frågan om nytt riksintresse för Arlanda varit i fokus. 

Bostadsutveckling och bebyggelse planeras i hela kommunen i kollektivtrafiknära lägen längs Ro-
slagsbanan och E18. I den nya stadsdelen Kristineberg har slutbearbetning av de första detaljpla-
nerna pågått och detaljplan för Kristineberg etapp 1 har vunnit laga kraft. En stor omvandling och 
satsning sker i Vallentuna centrum. Syftet är att möjliggöra fler bostäder vid stationen, tryggare 
stråk och ett större underlag för service och handel. På motsvarande vis har utvecklingen av Lind-
holmens centrum påbörjats för att skapa ett attraktivt stationssamhälle. 

Kommunen arbetar aktivt med att skapa goda transportmöjligheter och utveckla det kommunala 
vägnätet. Trafikverket arbetar med en vägplan för väg 268 inklusive en gång- och cykelväg utmed 
sträckan. Parallellt pågår regionens utbyggnad av Roslagsbanans dubbelspår. Kommunen har teck-
nat avtal inom Sverigeförhandlingen för utbyggnad av Roslagsbanan in till Stockholm City och arbe-
tar för att få en motsvarande förhandling för en koppling till Arlanda. 

Barn- och ungdomsnämnden är i fas med planen och målet bedöms uppnås för helåret. En god 
utbildningsverksamhet bidrar till att Vallentuna kommun är attraktiv och utvecklande för de som 
bor här eller vill flytta till kommunen. Nämndens beslut att från läsår 2021-2022 anta en ny skolor-
ganisation skapar möjligheter till attraktiva tjänster och att locka fler att arbeta i kommunen. 

Det nya och digitala distansarbetet som en följd av pandemin samt arbetet som pågår med kommu-
nens samverkansaktörer, bidrar till utveckling av nya arbetssätt för undervisning och arbetsplatser. 
Nämndens digitalisering av undervisning i modersmål och moderna språk skapar klimatsmarta, tid- 
och kostnadseffektiva alternativ till fysiska resor för både lärare och elever. 

Utbildningsnämnden är i fas med planen, och målet bedöms uppnås för helåret. Kapaciteten på 
Vallentuna gymnasium är fortsatt hög. Det finns beredskap att ta emot fler elever och därmed bidra 
till en växande storstadsregion vilket förutsätter kunskaper och anställningsbarhet inom både teore-
tiska och praktiska ämnen.  

Nämnden har breddat gymnasieutbudet. Elever inom barn- och fritidsprogrammet kan välja inrikt-
ning mot personlig tränare från och med hösten 2021. Inom vuxenutbildningen pågår analys och 
översyn inom Kunskapscentrum nordost (KCNO) för att öka tillgången och tillgängligheten inom ett 
närmre geografiskt läge för kommunens invånare. 

Socialnämnden är inte i fas med planen, men målet bedöms uppnås för helåret. Perioden har på-
verkats av den pågående pandemin. Förutsättningarna förväntas förbättras så att arbetet nu kan in-
tensifieras. Några exempel på nämndens fortsatta prioriteringar är implementering och anslutning 
till ”Stjärnmärkt” som har blivit försenad. Denna utbildningsmodell vänder sig främst till demens- 
och äldreboenden. Framtagande av kompetensutvecklingstrappa för undersköterskor samt kompe-
tenssatsning kring psykisk ohälsa riktad till medarbetare inom boende och dagligverksamhet för 
personer med funktionsnedsättningar är andra exempel.  

Fritidsnämnden är i fas med planen, och målet bedöms uppnås för helåret. Kommunen deltar i 
flera regionala samarbeten för att utveckla fritidsutbudet och samtidigt bidra till en aktiv och väx 
ande storstadsregion. Dessa samarbeten har varit särskilt viktiga under pandemin för att tolka och 
skapa samsyn kring nya riktlinjer.  

Nämnden medverkar tidigt i samhällsplaneringen för att påverka och bidra till en aktiv kommun 
och storstadsregion. Nämnden har varit stöttande i utvecklingen av padelbanor vid Össeby IP samt 
har påbörjat arbetet med utvecklingen av motionsspår i Kårsta. Flera längdskidspår spårades under 
vintern och fick invånare i olika åldrar att röra på sig utomhus i en tid då andra träningsformer 
ställts in. Vallentunas välpreparerade längdskidspår lockade även besökare från andra kommuner.  

Kulturnämnden är i fas med planen, och målet bedöms uppnås för helåret. Bedömning och pro-
gnos baseras bland annat på pilotprojektet Kulturskola över kommungränser. Arbete och planering 
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har inletts för att under läsåret 2021-2022 genomföra workshops, konserter och konstprojekt för 
barn och unga i alla deltagande kommuner.  

En satsning på Friluftslivets år inleds och kommer inkludera kommunkoreografgruppen Arkeolog 8 
med projektet ”Katastrofleden” som genomförs i hela kommunen. Nämnden har beviljats statsbi-
drag från Kulturrådet för Skapande Skola. Här är kommer alla barn och unga i kommunen, det vill 
säga också elever i friskolor, få ta del av kulturaktiviteter och möjligheter att uttrycka sig estetiskt. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden är inte i fas med planen, och målet bedöms delvis uppnås för 
året. Nämnden bidrar till en växande storstadsregion genom att delta i samhällsbyggnadsprojekten i 
tidigt skede. Därmed kan den efterkommande bygglovsprocessen och miljöärenden inom exploate-
ringsprojekten effektiviseras. Genom kommunens företagslots, där nämndens verksamheter ingår, 
erbjuds rådgivning inom flera olika myndighetsområden samtidigt. 

Nämndens viktigaste aktivitet är att bidra till en rättssäker och likalydande myndighetsutövning i 
länet och ingår därför i flera samarbetsforum och nätverk. Nämnden behöver ytterligare lyfta fram 
konkreta åtgärder för hur deltagandet i dessa forum ska tillvaratas och generera nytta för Vallentu-
nas invånare och företag.  
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