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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen godkänner Delårsrapporten januari-augusti 2021.

Ärendebeskrivning
Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en positiv avvikelse om 
26,6 miljoner kronor i förhållande till budgeterat resultat. Det prognostiserade överskottet 
redovisas dels inom kommunledningskontoret med 0,5 miljoner kronor och resterande 26,1 
miljoner kronor inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Det prognostiserade överskottet inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen förklaras av att det inkommit exploateringsintäkter samt 
markförsäljning som inte ingår i budgeten. Redovisningen har förändrats i enlighet med den 
nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. Exempelvis redovisas nu planintäkter 
och plankostnader inom driftredovisningen istället för att som tidigare bokföras inom 
exploatering i balansräkningen. Årsprognosen är därmed ett överskott om 28,6 miljoner 
kronor. Därutöver finns ett prognostiserat underskott med 2,5 miljoner kronor inom både 
mark- och exploatering samt planavdelningen på grund av minskning av debiterbara timmar 
för tidsdebitering i projekt.
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redovisas nu planintäkter och plankostnader inom driftredovisningen istället för att 
som tidigare bokföras inom exploatering i balansräkningen. Årsprognosen är därmed 
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Inledning 

Rapporten är en utförlig uppföljning innehållande måluppfyllelse, ekonomisk analys, prognos och 
personalredogörelse 
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Måluppfyllelse 

Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att 
arbeta mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas 
även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har 
nått sitt mål. 

Utfall perioden 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal mål 6 12 

Antal mål i fas med perioden 6 10 

Antal mål inte i fas med perioden, korrigerande 
åtgärder vidtas. 

0 2 

Antal pausade mål på grund av omständigheter 
utanför nämndens kontroll och påverkansmöj-
lighet 

0 0 

 

Årsprognos 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal mål 6 12 

Prognos antal mål som uppnås 6 11 

Prognos antal mål som delvis uppnås 0 1 

Prognos antal mål som inte uppnås 0 0 
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Kommungemensamma och nämndspecifika 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. 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

När Vallentuna växer är målsättningen att den stora potential som kommunens läge och närheten 
till världen ger tillvaratas. Utvecklingen och tillväxten ska ske hållbart utifrån sociala, ekonomiska 
och miljömässiga perspektiv. Inom det kommungemensamma målet kopplat till varaktighet bedöms 
detta ske med en rad aktiviteter under året, bland annat har kommunens miljöcertifiering förnyats, 
en ny avfallsplan har antagits där andelen avfall ska minska och den cirkulära ekonomin öka. Den 
sociala hållbarheten stärks genom de aktiviteter som ingår i den nya handlingsplan som Tryggare 
Vallentuna beslutat om. För den del av målet som gäller att minska kommunens egen klimatpåver-
kan är kommunen på god väg men har inte helt nått i mål. Arbete inom flera områden har inletts 
men har ännu inte givit några tydliga effekter varför korrigerande åtgärder bör vidtas inom detta 
område. Den sammantagna bedömningen är dock att målet kommer att uppnås vid årets slut. 

Miljöarbetet 

Ett brett och systematiskt miljöarbete har de senaste åren etablerats inom hela kommunen med 
stöd av certifieringen enligt ISO 14001 samt kommunens miljö- och klimatstrategi. Det utåtriktade 
miljöarbetet i kommunstyrelsens verksamheter fokuserar under 2021 på fossilfrihet, matavfall, 
skräpplockning, vattenkvalitet och ekosystemtjänster. Vallentuna kommun deltar i det regionala 
projektet Fossilfritt 2030 som inkluderar stöd för omställning till fossilfri fordonsflotta och för ut-
veckling av infrastruktur för förnybara drivmedel. Kommunen har under våren erhållit statligt bi-
drag för samtliga fem vattenvårdsprojekt som kommunen ansökt om samt för tre av fem natur-
vårdsprojekt. 

Kartläggningen av kommunens arbete i förhållande till Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhets-
målen kommuniceras internt och externt för att stärka kommunens arbete med målet. 

Arbetet med social hållbarhet 

Kommunstyrelsen har för 2021-2022 fastställt en handlingsplan med ett antal fokusområden gäl-
lande kommunens brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete med koppling till Vallentuna 
kommuns folkhälsomål. Arbetet ligger i fas med planeringen. Handlingsplanen inkluderar både si-
tuationell brottsprevention, metoder som ska förhindra eller försvåra möjligheten att begå brott ge-
nom att exempelvis påverka själva miljön samt social brottsprevention, metoder som ska minska 
viljan hos människor att begå brott. Fokusområden för Tryggare Vallentunas handlingsplan 2021-
2022 är: 

 Verka för en trygg, säker och attraktiv miljö 

 Främja goda förutsättningar för barn och ungdomars uppväxtvillkor 

 Främja goda förutsättningar som stärker invånarnas psykiska hälsa 

 Förebygga användandet av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
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 Förebygga uppkomsten av brott och våld 

Kommunstyrelsen har även en särskild målsättning att utveckla mottagande och etablering av nyan-
lända med ett tydligt arbetsmarknadsfokus. En ny modell för samverkan med civilsamhället har un-
der våren antagits av kommunstyrelsen och ersätter den tidigare modellen. Det operativa mottagan-
det bedrivs i nära samverkan med socialnämndens verksamheter, för att lyfta arbetsmarknadsper-
spektivet tidigt. Regelbundna möten med Arbetsförmedlingen sker också gemensamt. 

Riksintresseprecisering Stockholm Arlanda Airport 

Trafikverket har under året beslutat om riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport. 
Riksintressepreciseringen redovisar de anspråk som följer med riksintresset i form av befintliga och 
framtida markanspråk respektive påverkansområden som ska tas hänsyn till i olika tillståndspröv-
ningar som till exempel detaljplanering och bygglovsprövning. Vallentuna berörs av flera av flyg-
platsens påverkansområden. 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 påverkansområde för lågfartsflyget införts. Lågfartsområdet innebär konsekvenser 
för Vallentuna kommun och flertalet fastighetsägare. Lågfartsområdet kan komma att få en direkt 
påverkan på kommunens möjligheter på sikt att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling. Bland 
annat hotas cirka 5 000 bostäder i kommunens övergripande fysiska planering inklusive cirka 1 200 
bostäder som ingår i kommunens bostadsåtagande inom Sverigeförhandlingen. Därtill kan lågfarts-
området komma att försvåra det delregionala intresset att förlänga Roslagsbanan till Arlanda. Hur 
omfattande konsekvenserna blir kommer succesivt att klargöras de närmaste åren, även till viss del 
runt årsskiftet via beslut och tolkningar av anspråket av andra myndigheter. 

Nämndens mål: Utveckla det systematiska miljöarbetet samt minska kommunens egen 

miljö- och klimatpåverkan. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås delvis 

Beskrivning 

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

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Ett brett och systematiskt miljöarbete har de senaste åren etablerats inom hela kommunen med 
stöd av certifieringen enligt ISO 14001 samt kommunens miljö- och klimatstrategi. Som ett resultat 
erhöll kommunen ett femtiotal positiva iakttagelser och endast två avvikelser vid årets miljörevision 
som skedde våren 2021. Kommunen klättrade också i årets rankning av Sveriges miljöbästa kom-
mun. 

Inom delen att utveckla det systematiska miljöarbetet ligger arbetet således i fas. För den del av må-
let som gäller att minska kommunens egen klimatpåverkan är kommunen på god väg men har inte 
helt nått i mål. Arbete inom flera områden har inletts men har ännu inte givit några tydliga effekter. 
Inom området upphandling ligger arbetet i fas. Den sammantagna bedömningen är således att fler 
åtgärder behöver vidtas inom området kommunens egen miljöpåverkan för att målet ska kunna 
uppnås till fullo vid årets slut. 

Systematiskt miljöarbete 

Ett brett och systematiskt miljöarbete har de senaste åren etablerats inom hela kommunen med 
stöd av certifieringen enligt ISO 14001 samt kommunens miljö- och klimatstrategi. Strategin lyfter 
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fram sju inriktningsområden och utgör underlag för nämndernas mål. Tydliga prioriteringar via 
nämndernas verksamhetsmål är mycket viktiga för förvaltningarnas resurssättning och avvägningar 
i miljöarbetet. 

Vallentuna kommun behåller certifieringen enligt ISO 14001. Revision och så kallad omcertifiering 
av kommunens miljöledningsarbete enligt ISO 14001 genomfördes av Svensk Certifiering AB i april. 
Miljörevisionen resulterade i ett femtiotal positiva iakttagelser, sex förbättringsförslag samt två av-
vikelser. Avvikelserna handlar om förutsättningar för källsortering i kommunens olika verksam-
heter samt om genomförandet av ledningens genomgång. 

Vallentuna kommun når plats 53 av 290 i årets rankning av Sveriges miljöbästa kommun. Kommu-
nen har förbättrat resultatet från plats 233 år 2016. Mediabolaget Aktuell Hållbarhet gör rank-
ningen årligen baserat på en bred undersökning av kommunernas miljöarbete och rankningen speg-
lar miljöarbetet överlag. I jämförelse med andra kommuner behöver Vallentuna bland annat minska 
utsläppen av växthusgaser och förbättra insamlingen av matavfall. 

Energi och fossilfrihet 

Vallentuna kommun deltar i det regionala projektet Fossilfritt 2030 som inkluderar stöd för om-
ställning till fossilfri fordonsflotta och för utveckling av infrastruktur för förnybara drivmedel. Kom-
munens interna transportmiljöpool har tagits i drift och förväntas öka andelen miljövänliga trans-
portslag inklusive cykel, öka driftsgraden av miljöklassade fordon och på sikt minska fordonsflot-
tans storlek. Transportmiljöpoolen består av två elbilar, en elcykel, fyra cyklar, (varav två med dubb-
däck under vintersäsongen) och SL-kort. Transportmiljöpoolen syftar bland annat till kostnadsef-
fektivitet och fossilbränslefria resor i tjänsten. Inventering av behov av laddplatser för kommunens 
verksamheter har initierats. En utredning av tankställe för biogas pågår, samt utbyte av fordon med 
fossila bränslen till förmån för miljöklassade fordon inom kommunens fordonsflotta. Utvecklingsar-
betet fortgår bland annat med stöd av en TCO-analys ("total cost of ownership") för olika fordonsty-
per. Av kommunens totala fordonsflotta klassas 58,8 procent som miljöfordon. Genom utbyggnad 
av gång- och cykelvägnätet förbättras kommuninvånarnas möjlighet till arbetspendling med cykel. 
En annan satsning är att bygga ut infartsparkeringar för att öka arbetspendling med kollektivtrafik. 
Bland annat byggdes en ny infartsparkering vid Bällstaberg under 2020 och inom en tvåårsperiod 
planeras utbyggnad vid Ormsta station och vid Lindholmens station. 

Gällande kommunägda lokaler så pågår ett arbete med konvertering från elpanna till bergvärme i en 
förskola. På två skolor har utredningar utförts gällande termograferingar. Termograferingar är ett 
verktyg för att analysera klimatskalet på en fastighet och upptäcka energislöseri i byggnader, hitta 
värmeläckage och ta fram åtgärder för att se till att bibehålla värmen kvar i huset. I samband med 
att kylrum renoveras så konverteras systemet till att kylas med koldioxid (CO2) och överskottsvär-
men vid kylproduktionen återvinns. Belysningsarmaturer med lysrör byts ut successivt till mer 
energisnåla led armaturer. Utbyggnad av fettavskiljare pågår för att inte fettet ska åka med ut i av-
loppsvattnet. Teknik- och fastighetsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen samverkar 
för att anpassa och minska drifttiderna för ventilation i samband med lov och andra tider som loka-
lerna står tomma för att spara värme och energi. 

Hållbar upphandling 

Kommunen arbetar med att öka miljöhänsynen vid upphandling och inköp. För att stödja verksam-
heterna i att ställa miljökrav har CEUpp-gruppen (cirkulär ekonomi i upphandling) etablerats med 
representanter från samtliga förvaltningar. En ny lathund för cirkulär ekonomi och miljökrav i upp-
handling lanserades internt i mars. Lathunden har kommunicerats till förvaltningarnas lednings-
grupper och delas ut till beställare i tidigt skede av upphandling. 

Återvinning och återbruk 

Verksamheterna har olika förutsättningar att källsortera. Bland utmaningarna finns utrymmesbrist 
i soprum såväl som svårigheter att placera kärl inne i lokalerna. Systematiskt arbete för att möjlig-
göra för kommunala verksamheter att införa källsortering pågår och en arbetsgrupp har arbetat 
fram förslag till lösningar för att åstadkomma källsortering och korrekt hantering av farligt avfall för 
alla kommunens verksamheter. Medel har avsatts för inköp av källsorteringsutrustning till priorite-
rade verksamheter. Diskussion har skett med miljöombuden om hur avfallsplanen bör omhändertas 
i verksamhetsplanering för alla verksamheter och fortsätter under tidig höst. 

  



Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 2021 8(62) 

 

Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017 

Andel kommunala enheter som har 
källsortering 

- 52 % 40 % 38 % - 

Miljöbilar i kommunorganisation, andel 
(%) (Kolada Agenda 2030 och Kommu-
nens Kvalitet i Korthet (KKiK) 

- 59 % 47 % 48 % 51 % 

Antal utlåningstillfällen med cykelpool - 7 27 - - 

Nämndens mål: Underlätta för invånare och företag att göra miljömässigt hållbara val 

och minska sin klimatpåverkan. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

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

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Med stöd av miljö- och klimatstrategin och dess sju inriktningar pågår ett aktivt och utåtriktat mil-
jöarbete i kommunstyrelsens verksamheter med fokus på fossilfrihet, matavfall, vattenkvalitet och 
ekosystemtjänster. Kommunikation och stöd för att underlätta för invånare och företag att göra 
miljö- och klimatsmarta val är centralt. Med stöd av Näringslivsrådet utvecklar kommunen ett kon-
cept med frivilliga avsiktsförklaringar - hållbarhetslöften - för att stödja mindre företag i deras mil-
jöarbete. 

Miljö i fysisk planering 

Kommunens översiktsplan med utgångspunkt från visionen och hållbar utveckling med sikte på 
2040 antogs av kommunfullmäktige under 2018. Generellt tas olika typer av hållbarhetsprogram 
fram i större projekt. Arbete pågår till exempel med en fördjupad översiktsplan för Västra Vallen-
tuna tätort med tillhörande hållbarhetskonsekvensbedömning som beräknas vara färdig under året. 
Ett tydligt fokus har varit på att utreda en långsiktig VA-försörjning för hela norra Vallentuna som 
förutsättning för utveckling. Flera möjliga VA-lösningar har identifierats. Förnärvarande testas och 
beräknas mindre åtgärder i befintligt nät. En omfattande analys av ekosystemtjänster i kommunen 
har genomförts, som underlag för bland annat fysisk planering. Arbete med att komplettera mar-
kanvisningsavtal med riktlinjer kring miljö har påbörjats, liksom en checklista för avfallshantering i 
planprocessen. En Blåplan för Vallentuna kommun antogs av fullmäktige i början av året. Blåplanen 
utgör förutom underlag till konkreta vattenvårdsåtgärder även underlag för hur den fysiska plane-
ringen kan bidra till att förbättra och säkerställa en god vattenstatus i kommunens sjöar och vatten-
drag. 

Energi och fossilfrihet  

Utsläppen av växthusgaser ligger på drygt tre ton per person och år i Vallentuna. Omkring hälften 
av utsläppen kommer från transporter och merparten från personbilar. Vallentuna kommun deltar i 



Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 2021 9(62) 

det regionala projekt "Fossilfritt 2030" som startade i maj 2020 tillsammans med andra kommuner, 
Storsthlm, samverkansorganisationen BioDriv Öst, Länsstyrelsen Stockholm och Region Stockholm. 
Projektet inkluderar bland annat stöd för omställning av kommunens egen fordonsflotta och ut-
veckling av infrastruktur för förnybara drivmedel. Utredning av förutsättningarna för vätgas och för 
biogas i Vallentuna pågår i samarbete med BioDriv Öst. 

Vallentuna kommuns samarbete med Täby, Österåker med flera kommuner om energi- och klimat-
rådgivning (EKR) har beviljats bidrag från Energimyndigheten. Kommunikation och rådgivnings-
verksamhet pågår och i augusti rekryterades ytterligare en rådgivare. Vallentuna kommun har an-
slutit till Stockholmsregionens EKR-samverkan. 

Insamling av matavfall och skräpplockning 

Förberedelser pågår för att införa obligatoriskt matavfallsinsamling från enbostadshus under 2021, i 
enlighet med kommunstyrelsens beslut i juni 2020. Den obligatoriska matavfallsinsamlingen beräk-
nas starta under oktober. Syftet är dels miljömässiga, men också ekonomiska skäl. Samhället står 
inför utmaningen att säkerställa en hållbar utveckling och tillväxt inför kommande generationer. 
Samtidigt ökar kostnaderna för att förbränna osorterat avfall, vilket ytterst drabbar abonnenterna. 

En intern organisation har under första tertialen etablerats för att i samverkan med SÖRAB genom-
föra Avfallsplan 2021-2032, som beslutades i kommunfullmäktige i oktober 2020. Kommunen för-
söker få invånarna att minska sitt avfall och att källsortera. Därför är det angeläget att kommunens 
egna verksamheter också sorterar avfall för återvinning och minskar avfallsmängderna. Avfallspla-
nen innehåller kommunens mål för avfallshanteringen och en handlingsplan för att uppnå målen. 

Vallentuna är en Håll Sverige Rent-kommun. Kommunen arbetar aktivt för en skräpfri kommun, 
som en del av kommunens miljöarbete. En viktig del är de årliga Skräpplockardagarna, Håll Sverige 
Rents kampanj där barn och unga lär sig om nedskräpning och plockar skräp tillsammans. Runt om 
i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp, både för att göra sin 
närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. 

Skräpplockardagar genomfördes i maj med rekordmånga deltagare, totalt var 4 877 barn och unga i 
Vallentuna anmälda till skräpplockning under vecka 16-17. Kopplat till Håll Sverige rents nationella 
tävling bjöd kommunen in till att designa Vallentunas bästa papperskorg och vernissage på Kultur-
huset har förberetts till hösten. 

Förbättrad vattenkvalitet 

Blåplan för Vallentuna kommun antogs av fullmäktige i januari. Arbetet för att uppnå god vatten-
kvalitet i kommunen fortgår med flera aktiviteter. Vallentuna kommun beviljades under våren bi-
drag för samtliga fem vattenvårdsprojekt som kommunen ansökt om: Vallentunasjön lågflödes-
muddring; Snapptunaån; fortsatt utredning och samverkan för vattenvård i Åkerströmmen; lokala 
åtgärder för hästgödsel vid Vallentuna ridskola; samt ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för 
restaurering av Gävsjön. 

Inom Åkerströmmens avrinningsområde och genom samverkan med grannkommuner har bland 
annat en utredning av markavvattningsföretag och åtgärdsförslag i hela Åkerströmmens avrinnings-
område påbörjats. Projektet har tidigare beviljats LOVA-bidrag. Därtill har mätutrustning hyrts in 
som mäter vattenflödet i Holmbroån. I övrigt har ett vattendialogsmöte hållits i mars och flera in-
formationsinsatser om strukturkalkning har genomförts. 

Inom Oxunda vattensamverkan pågår exempelvis arbete med att ta fram en åtgärdsstrategi för att 
minska övergödningseffekter från hästhållning och upphandling av nytt miljöövervakningsprogram. 
Dämmet i Vallentunasjöns södra utlopp håller dessutom på att åtgärdas. 

I Vallentunasjön har årets reduktionsfiske avslutats (12 ton vitfisk), miljöövervakning pågår och eta-
blering för muddring har påbörjats under augusti. Bidrag har erhållits för sedimentbärgning av Bal-
tic Sea Action Plan Fund. Det pågår planering för fler åtgärder under året med fokus på framför allt 
att minska den externa belastningen på sjön genom medbidrag. Ett av dessa projekt är att under 
2021-2023 anlägga tvåstegsdiken och dagvattendamm vid Snapptunaån. Kommunstyrelsens plan- 
och miljöutskott beslutade under augusti att påbörja projektering av ån. Arbetet inkluderar att söka 
vattendom, upphandling av projektledare och att samordna projektet med andra kommunala pro-
jekt i området som exempelvis fritidsnämndens projekt för utveckling av Snapptunafältet. 
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Våtmarksparken har tilldelats drygt 4,0 miljoner kronor i statligt LOVA-bidrag. Projektet har varit 
pausat men nu pågår en förnyad projektering för utbyggnad under 2021- 2022. Utkast till lokalt åt-
gärdsprogram för Ormstaån finns och ska beredas vidare av förvaltningarna framgent men utifrån 
att kommunen tilldelats flertalet LOVA-bidrag för konkreta vattenåtgärder prioriteras dessa framför 
programmet. Preliminärt återupptas arbetet år 2022. 

Förstudie med modellering och åtgärdsförslag för restaurering av Gävsjön har slutförts av konsul-
ter. Dialogmöte med intresseföreningar har genomförts. 

Natur och ekosystemtjänster 

Flera förvaltningar samverkar i kommunens satsning på Friluftslivets år 2021. Vallentuna kommun 
har under första tertialen beviljats bidrag för tre av fem naturvårdsprojekt som kommunen ansökt 
om: Gävsjödalen, förarbete för friluftslivsområde, Naturcentrum Örstastugan vid Angarnssjöängen, 
samt Skolskogar för Vallentunas tio grundskolor.  Vid Naturcentrum Örstastugan kommer skolklas-
ser och andra besökare bland annat att kunna låna utrustning som fjärilshåvar, förstoringsglas, pin-
cetter, insektsburkar och böcker för ett inspirerat lärande. 

Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017 

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, andel (%) 

- 32 % 33 % 31 % 37 % 

Utsläpp till luft av växthusgaser, ton 
CO2-ekv/invånare 

- - - 3,16 3,32 

Genomsnittlig körsträcka med person-
bil, mil/invånare 

- 609 649 674 674 

Nyckeltal gällande utsläpp och körsträckor finns inte tillgängliga i Kolada för alla år. 

Nämndens mål: Utveckla arbetet med social hållbarhet med en helhetssyn på jämlik 

folkhälsa, trygghet och inkludering. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

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

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Vallentuna kommun arbetar aktivt med att skapa goda förutsättningar för invånares hälsa och 
trygghet. Fokus för utvecklingsarbetet är i nuläget till viss del att möta de nya utmaningar som 
smittspridningen av covid-19 innebär. 
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Tryggare Vallentuna  

Arbetet bedrivs till största delen inom ramen för den handlingsplan som kommunstyrelsen antagit 
för Tryggare Vallentuna. Inom ramen för arbetet genomförs veckovisa träffar för att skapa en läges-
bild gällande både den situationella och sociala preventionen. Tryggare Vallentuna består av repre-
sentanter från alla förvaltningar inom kommunen, polis och räddningstjänst. En gång i månaden 
deltar även Svenska kyrkan och andra verksamheter som möter kommunens invånare. Ett systema-
tiskt arbetssätt tillämpas; effektiv samordning för trygghet (EST), vilket bygger på kunskapsbaserad 
brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när 
problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa. 

För att verka för en trygg, säker och attraktiv miljö genomfördes en trygghetsvandring kopplat till 
Kvarnbadets öppnande samt på Vallentuna idrottsplats (IP). Detta utifrån rapporter om skadegö-
relse, klotter och buskörning. Även rester av narkotika har påträffats kring skogen vid IP. I syfte att 
öka tryggheten kring Lovisedalsskolan genomfördes under våren även en enklare form av medbor-
gardialog utomhus tillsammans med polis och Ung Fritid. Detta då det under en längre period in-
kommit klagomål gällande buskörning, högt störande ljud. 

För att främja goda förutsättningar som stärker invånarnas psykiska hälsa fortsätter arbetet med 
åtgärder utifrån kommunstyrelsens beslut under hösten 2020. Informationen på kommunens 
webbplats har setts över och en samlingssida om psykisk hälsa skapats. Samlingssidan kommer un-
der hösten att marknadsföras och synliggöras för invånare. Vallentuna kommun deltar under hösten 
i ett forskningsprojekt med Karolinska institutet och Uppdrag psykisk hälsa (Storstockholm) till-
sammans med Täby kommun, Danderyds kommun och Vaxholm stad. Projektet syftar till att ge en 
ökad förståelse av olika risk- och skyddsfaktorer, med speciell bäring på psykisk hälsa. Resultatet 
ska presenteras under januari 2022. Nyhetsbrevet Tryggare Vallentuna ska under september foku-
sera på psykisk hälsa och vilket stöd som finns inom kommunen. Målgruppen för informationsin-
satserna är inledningsvis barn, unga och deras vårdnadshavare. 

För att förebygga användandet av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) har polis 
och kommunerna i ROSAM-nätverket (Norrtälje, Danderyd, Täby, Österåker, Vaxholm och Vallen-
tuna) genomfört informationskampanjer digitalt. Detta för att minska tillgången till cannabis och 
andra narkotiska preparat samt upplysa om vilka problem dessa kan medföra. Tryggare Vallentuna 
fortsätter att arbeta med ett uttalat föräldrafokus; att föräldrar ska veta var deras barn är och vad de 
gör. 

Inom fokusområdet "förebygga uppkomsten av brott och våld" fortsätter kommun och polis att sam-
verka kring bostadsinbrott och stödja förarna av grannsamverkansbilen. Bilen har sedan tidig som-
mar varit bemannad nästan varje vardag, då flertalet av förarna nu är fullvaccinerade. Under som-
maren har grannsamverkansförarna bidragit med att rapportera in skadegörelse, klotter och annat 
som kan skapa otrygghet i offentliga miljöer. Under hösten kommer ett fokus vara att rekrytera och 
utbilda nya förare. 

Arbetslöshet  

Konjunkturavmattningen tillsammans med effekterna av pandemin bidrar till att arbetslösheten 
nationellt såväl som regionalt ökade under 2020. Under årets första halvår 2021 har dock arbetslös-
heten minskat - lokalt, regionalt och nationellt. 

Enligt Arbetsförmedlingen minskade arbetslösheten i samtliga län under sommarmånaderna jäm-
fört med juli 2020. Myndigheten rapporterar om minskad arbetslöshet och fler lediga jobb, och pro-
gnostiserar att arbetslösheten kan vara tillbaka på nivån innan pandemin vid slutet av 2022. 

Även i Vallentuna har arbetslösheten sjunkit ytterligare något under andra kvartalet 2021; andelen 
arbetslösa i kommunen landar under juli månad på 4,1 procent, enligt Arbetsförmedlingens uppgif-
ter. Det är väsentligt lägre än genomsnittet i Stockholms län, 7,7 procent, såväl som riksgenomsnit-
tet, 7,9 procent. Vallentuna har fortfarande lägst arbetslöshet i Stockholms län, tätt följd av grann-
kommunen Täby med 4,2 procent. 

Kommunen samverkar med Arbetsförmedlingen kring invånare i behov av stöd. Som bas för sam-
verkan finns en lokal överenskommelse om samverkan med myndigheten. Utvärdering är planerad 
under hösten gemensamt med socialförvaltningen, som tillhandahåller stöd till enskild såväl som 
kommunens arbetsmarknadsinsatser. 
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Inkludering 

Mot bakgrund av att flera verksamheter kommer i kontakt med invånare i digitalt utanförskap har 
en översyn av samordnings och utvecklingsmöjligheterna påbörjats. De individer som kan ha sär-
skilt behov av stöd är framförallt inom grupperna äldre, personer med funktionsvariationer och ny-
anlända. Kommunen har kartlagt och analyserat målgrupper, undersökt hur närliggande kommuner 
arbetar samt tagit fram förslag till olika former av utökat digitalt stöd. Bland möjliga åtgärder be-
döms utveckling och breddning av den ”digitala första hjälpen”, som finns på det centrala biblio-
teket. Exempelvis genom användning av träffpunkterna och den så kallade kulturbilen. Kommunen 
för också dialog med studieförbund och har haft ett första informationsmöte för att undersöka om 
intresse finns för att starta upp en IT-förening som kan bedriva "SeniorNet-verksamhet" i Vallen-
tuna. Ingen förening har startats ännu. 

Informationssäkerhet 

Under första halvåret har kommunens rutiner gällande hantering av informationssäkerhetsinciden-
ter och personuppgiftsincidenter utvecklats och en samlad anmälningsfunktion är framtagen. En 
utbildning gällande dataskydd av personuppgifter (GDPR) och informationssäkerhet, som består av 
olika utbildningsavsnitt som skickas ut till kommunens medarbetare via mejl, påbörjades i våras 
och kommer att fortsätta under hösten. När utbildningen är klar kommer insatsen att utvärderas 
och resultera i att fortsatta förbättringsaktiviteter inom området kan tas fram. I höst kommer en 
undersökning av vilken nivå kommunens informationssäkerhetsarbete befinner sig på att genomfö-
ras med hjälp av verktyget Infosäkkollen som tillhandahålls av myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. Syftet med verktyget är att göra regelbundna uppföljningar så att utvecklingen inom om-
rådet kan följas över tid. Resultatet från undersökningen ger underlag för både planering och priori-
tering. 

Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017 

Unga som ofta tycker det är riktigt här-
ligt att leva, årskurs 9, andel (jämfö-
relse med Stockholms län) (Stock-
holmsenkäten) 

- 

Killar 68% 
(länet 

68%) Tje-
jer 

58%(länet 
59%) 

- 

Killar 75% 
(länet 

69%) Tje-
jer 58% 
(länet 
60%) 

- 

Invånare16-24 år som varken arbetar 
eller studerar (MUCF*, UVAS**) 

- - - 
212 

(6,2%) 
174 

(5,2%) 

Ungdomar som är etablerade på ar-
betsmarknaden eller studerar 1 år efter 
fullföljd gymnasieutbildning % 

- - 66,7% 70,2% 62,7 % 

Arbetslösheten totalt, Arbetsför-
medlingens mätning 

4,1 %*** 4,6 % 3,6 % 3,0 % 2,7 % 

*Myndighet för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
**Unga som varken arbetar eller studerar (UVA). Statistiken levereras normalt med en fördröjning på 1,5-2 år. 
***Data hämtat från Arbetsförmedlingens månadsstatistik, juli månad. 
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Nämndens mål: Utveckla mottagande och etablering av nyanlända med tydligt arbets-

marknadsfokus 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

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

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Kommunen ska utifrån länsstyrelsens fördelning samt den så kallade bosättningslagen ta emot 57 
nyanlända för bosättning under 2021. Utifrån en större anvisning av kvotflyktingar från Afghanistan 
under augusti månad är årsantalet nästan uppnått. 

Implementeringen av den integrationspolicy som antogs av fullmäktige under december månad 
2020 pågår. En ny modell för samverkan med civilsamhället har under våren antagits av kommun-
styrelsen och ersätter den tidigare modellen. Förhoppningen är att den nya modellen ska skapa 
bättre förutsättningar för möten mellan invånare samt uppmuntran till att sociala kontakter kan 
gynna nyanländas etablering i samhället och bidra till att rusta individer till en högre grad av aktivi-
tet och sysselsättning. Modellen ska dessutom skapa möjligheter till språkträning samt främja fy-
sisk, psykisk hälsa och delaktighet i lokalsamhället. Utifrån den pågående smittspridningen tilläm-
pas tema "Friluftslivets år". 

Arbetet med utveckling av det operativa mottagandet bedrivs i nära samverkan med socialnämn-
dens verksamheter, för att säkerställa fokus på arbete och egen försörjning. Möten med Arbetsför-
medlingen sker exempelvis gemensamt varannan vecka. 

Arbetslösheten hos utrikesfödda i Vallentuna låg under januari månad på 10,7 procent och har un-
der första halvåret sjunkit något, till 8,9 procent. Nivån i Vallentuna är väsentligt lägre än arbetslös-
heten för länet (14.9 %) såväl som riket (19 %). Arbetslöshetsnivån för Vallentunabor som helhet har 
under samma period sjunkit från 4,6 procent till 4,1 procent.  

Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017 

Arbetslösheten hos utrikesfödda 9,7 %* 11,2 % 11,0 % 8,9 % - 

Lämnat etableringsuppdraget och bör-
jat arbeta eller studera (status efter 90 
dagar), andel 

- 62 % 49 % 63 % 46 % 

*Data hämtat från Arbetsförmedlingens månadsstatistik, juli månad. 
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Nämndens mål: Säkerställa strategisk bostadsplanering och utbyggnad enligt avtal om 

Sverigeförhandlingen. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

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

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Bedömningsgrund för måluppfyllelse 

Den sammantagna bedömningen är att målet uppnås för helåret trots att årets antagna detaljplaner 
inte kommer att uppnå målet om 500 nya bostäder per år då målbeskrivningen tydligt anger att det 
är ett snittvärde. Då både tidigare (ca 2000 outnyttjade bostäder i befintliga planer) och kommande 
detaljplaner (ca 1800 potentiella byggrätter i pågående detaljplanering) har ett högre antal möjlig-
gjorda bostäder är bedömningen att det långsiktiga målet uppfylls. Bostadsbyggnadsprognos för 
året är antagen, bebyggelseutvecklingen fokuseras kring Roslagsbanan och de planerade utbild-
ningssatsningarna fortlöper enligt plan vilket ytterligare stärker bedömningen. 

Långsiktig planering för säkerställande av planeringstakt 

Kommunens långsiktiga planering för bostadsbyggande uppdateras årligen i bostadsbyggnadspro-
gnosen. Bostadsbyggnadsprognos 2021-2030 godkändes av fullmäktige i juni. Prognosen redovisar 
en genomsnittlig planeringstakt om cirka 500 nya bostäder per år och ligger således i fas med kom-
munens målsättning om bostadsbyggande. Planeringstakten är högre än kommunens mål för ut-
byggnad om 400 bostäder per år inklusive bostadsåtagandet inom Sverigeförhandlingen. Detta mot 
bakgrund av de risker som finns vad gäller förseningar i planprocessen, till exempel överklaganden 
liksom att slutliga beslut fattas hos byggherrarna om investering och byggnation. 

Den pågående pandemin har än så länge inte direkt påverkat planeringen och byggandet av bostä-
der i Vallentuna. Exploatörer och fastighetsägare är angelägna att fullfölja planering respektive 
byggnation. För närvarande finns dock en osäkerhet i vilken omfattning Trafikverkets anspråk om 
ett lågfartsområde i Vallentuna som en del av riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport 
kommer att påverka planeringen och utvecklingen av utvecklingsområdet mellan Vallentuna tätort 
och Lindholmen. Där finns bland annat planer i olika skeden på cirka 5000 nya bostäder varav cirka 
1 250 bostäder ingår i bostadsåtagandet inom Sverigeförhandlingen. Osäkerheten förväntas klargö-
ras till viss vid runt årsskiftet via beslut och tolkningar av anspråket av andra myndigheter. 

Årets planerade detaljplanestarter 

Årets antagna detaljplaner kommer inte uppnå målet om 500 nya bostäder per år men då utfallet 
för 2020 långt överträffade detta mål finns bra marginaler och goda förutsättningar att även under 
en längre tidshorisont kunna uppnå målet om 500 nya bostäder i antagna detaljplaner per år i snitt. 
Olika detaljplaners enskilda omfattning måste således beaktas i planeringsarbetet då omfattningen 
kan variera så till den grad att en enskild detaljplan i sig innehåller fler möjliggjorda bostäder än 
målet för årsbasis 

Det finns fortsatt ett stort tryck på att ta fram nya detaljplaner och stort intresse från markägare och 
exploatörer att starta nya projekt. Under året har arbete påbörjats med följande fyra detaljplaner 
som innehåller bostäder om totalt cirka 400 bostäder: 
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 Vallentuna-Ekeby 2:154 (ca 50 bostäder) 

 Molnby/Ubby (ca 250 bostäder) 

 Brottby-Sundby (ca 40 bostäder) 

 Össeby-Hacksta (ca 40 bostäder) 

Molnby/Ubby, Brottby-Sundby och Vallentuna-Ekeby 2:154 har dock inte fått beslut om formella 
planuppdrag. 

Det pågår planarbete i Karby/Brottby, Lindholmen med omnejd, Nordöstra Vallentuna, Sydvästra 
Vallentuna, Sydöstra Vallentuna och Västra Vallentuna. 

Det finns dessutom cirka 1800 potentiella bostäder i redan pågående detaljplaneprocesser. Majori-
teten av dessa ligger dock i ett tidigt skede av planprocessen varför det fortfarande finns en stor osä-
kerhet i omfattningen. 

Utveckling av planeringsprocessen 

Kommunen arbetar aktivt för att ytterligare förbättra övergången mellan den långsiktiga plane-
ringen och de projekt som ligger i uppstartsskede där en rad förbättringsaktiviteter är planerade. 
Aktiviteterna syftar till att skapa en mer omfattande uppföljning av den aktiva projektportföljen för 
att snabbt kunna göra strategiska omprioriteringar vid förändrade behov och omständigheter, med 
ett bibehållet fokus på att säkerställa att pågående och kommande projekt bidrar till att möta kraven 
inom Sverigeförhandlingen samt hålla en god långsiktig utbyggnadstakt. Aktiviteterna består av att 
utveckla interna rutiner för uppföljning av projektportföljen med särskilt fokus på uppföljningsun-
derlag som möjliggör analys och rekommendationer men också ökad spårbarhet av beslut genom 
utveckling av kommunens digitala projektverktyg. Utöver ovanstående har en satsning på ett nytt 
utbildningspaket påbörjats som planeras pågå under både 2021 och 2022. Satsningen handlar om 
att ta fram ett utbildningspaket i fem delar för projektledare och nyckelpersoner som arbetar och 
leder projekten. Utbildningen kommer att behandla ledarskap, projektmodell, systemadministrat-
ion, ekonomi och uppföljning, kommunikation och förankring samt upphandling, avtal och juridik. 
Målet för 2021 är att kunna genomföra tre av de fem delarna. Utbildningen i ledarskap genomfördes 
i juni och utbildningen som behandlar systemadministration är bokad till oktober. Utbildningen i 
kommunikation och förankring är planerad till november och målet om att genomföra tre av fem 
delar bedöms således kunna uppnås. 

Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017 

Antal färdigställda bostäder inom Sve-
rigeförhandlingen 

* 164 199 253 43 

Antal antagna detaljplaner inom Sve-
rigeförhandlingen 

0 5 2 2 6 

* Redovisas i verksamhetsberättelsen. 

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. 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
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Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Fokusen på nyttan, kvaliteten och tillgänglighet avspeglas tydlig i det planerade arbete som beskrivs 
inom det kommungemensamma målet som relaterar till visionens nyckel inspiration. Det systema-
tiska kvalitetsarbetet i kommunen leder till ständig rörelse framåt, där idéer kan födas och växa. 
Detta syns inte minst i resultaten från Kommunkompassen där Vallentuna kommun gör ett starkt 
resultat inom samtliga områden i kompassen. Ytterligare ett exempel är arbetet som sker inom upp-
handlingsområdet där nytta och kvalitet ges stort fokus, både inom arbetet med det nya beställ-
ningssystemet och det nya systemet för avtalsuppföljning. I medarbetarundersökningen ökar kom-
munen i samtliga frågeområden som mäts inom hållbart medarbetarengagemang (HME), vilket vi-
sar att det systematiska arbetet med att utveckla kommunen som arbetsgivare är framgångsrikt. De 
goda resultaten i kommunkompassen visar att verksamheterna har ett effektivt kvalitetsarbete med 
ständiga förbättringar. Sammantaget bedöms arbetet vara i fas och att målet kommer att uppnås vid 
årets slut. 

Kommunens systematiska kvalitetsarbete 

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. 

Utifrån kommunens kvalitetsstrategi tillämpas flera metoder för att mäta, följa upp och förbättra 
verksamheterna och kvalitetsarbetet. En av dessa metoder är Kommunkompassen som Vallentuna 
nu genomfört för tredje gången (tidigare år 2017, 555 poäng 2019, 603 poäng och år 2021 668 po-
äng). Kommunen har arbetat systematiskt med förbättringsåtgärder utifrån tidigare Kommunkom-
passrapporter där verksamheten har utvärderats 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. Särskilt i de delar som handlar om kommunen som arbetsgivare. Två andra områden 
som är mycket starka är: brukarens fokus och effektivitet. SKR lyfter fram Vallentuna som "ett gott 
nationellt exempel". 

Vallentunas poäng respektive rikssnittet inom parentes: 

 Offentlighet och demokrati 73 (63) 

 Samhällsutveckling 75 (65) 

 Styrning och kontroll 80 (73) 

 Effektivitet 83 (64) 

 Brukarens fokus 86 (61) 

 Kvalitetsutveckling 82 (59) 

 Arbetsliv 86 (68) 

 Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 83 (64) 

Några goda exempel på aktiviteter som har utvecklats efter förra utvärderingen: Medarbetarpro-
grammen, on-boarding för nyanställda, förbättrad resultatsida på Vallentuna.se med brukarunder-
sökningar som kommenteras av respektive förvaltningschef, ett bredare grepp kring Agenda 2030 
bland annat arbetet med ett obligatoriskt miljökörkort. Ett hållbarhetsseminarium har genomförts 
ur kommunkoncernsperspektiv där SÖRAB, Käppalaförbundet och Norrvatten informerade om ar-
betet med hållbarhetsfrågor och hur det kopplar till kommunens verksamheter. 

Strategiskt förbättringsarbete 

Kommunstyrelsen har fortsatt det strategiska arbetet med att skapa högre kvalitet till lägre kostna-
der. Flera delprojekt har startats och pågår inom ekonomiområdet. Exempelvis har andelen elektro-
niska leverantörsfakturor kunnat ökas till 76 procent (per 31 juli 2021) från 58 procent (2019). För-
ändringen motsvarar 7 200 färre pappersfakturor per år, vilket innebär lägre kostnader för kommu-
nen. 

För att öka styrning och kontroll inom kommunens arbete med budget, prognos och verksamhets-
planering har ett kommunövergripande systemstöd tidigare upphandlats och implementerats. För 
att uppnå full och avsedd effekt har riktade utbildnings- och supportinsatser till förvaltningarnas 
organisationer genomförts under perioden. Därutöver har ytterligare steg tagits i arbetet med att 
utveckla Vallentuna kommuns och nämndernas verksamhetsrapporter med syfte att förenkla och 
förtydliga huruvida ekonomiska mål och verksamhetsmål förväntas uppnås under året eller inte. 
Kommuninvånare kan följa utvecklingen via kommunens tertialrapporter (två stycken per år) samt 
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årets utfall i Vallentuna kommuns årsredovisning. 

Kvalitet inom upphandlingsområdet 

Vallentuna kommun gör upphandlingspliktiga inköp för cirka 780 miljoner kronor per år. Skattebe-
talarnas pengar ska förvaltas på bästa sätt och kommunen med sin stora köpkraft påverkar både lo-
kala företag och företag utanför kommunens gränser. Inköp påverkar både ekonomin och kvaliteten 
inom organisationen, men är även ett redskap för miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Under 2020 implementerades ett beställningssystem i kommunen med syfte att få en ökad kontroll 
över inköp, högre avtalstrohet, ökad prismedvetenhet och en smidigare inköpsprocess präglad av 
hög automatiseringsgrad. Detta leder i sin tur till en effektivisering i form av vunnen tid samt lägre 
kostnader genom avtalstrohet. Initialt har kommunens upphandlade varuavtal lagts in i systemet. 
Parallellt med implementeringen utbildades ett antal behöriga beställare på varje förvaltning, detta 
för att bli mer effektiva kring, "det ska vara lätt att göra rätt". Nästa steg är att införa tjänsteavtal i 
systemet parallellt med att införa och utbilda inköpssamordnare på förvaltningarna. 

Kommunens upphandlade avtal måste följas upp för att säkerställa att varuleveranser och tjänster 
levereras utifrån avtalade villkor. För att underlätta uppföljning har kommunen införskaffat ett av-
talsuppföljningssystem vilket genom avtal- och kvalitetsansvariga för avtalen kan dokumentera av-
vikelser men också bli påminda för kontroll av vissa avtalspunkter. 

Nämndens mål: Vallentuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ha ett håll-

bart medarbetarengagemang. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

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

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Attraktiv arbetsgivare 

Under början av året togs den årliga aktivitetsplanen fram som innehåller specifika insatser för att 
stärka Vallentuna kommuns arbetsgivarvarumärke. Bland annat genom att uppmärksamma medar-
betare, projekt och arbetssätt och lyfta karriärmöjligheter inom organisationen. Arbetet syftar till att 
öka engagemang, främja arbetsglädje och stolthet hos organisationens medarbetare samt bidra till 
att behålla skicklig personal. 

Under hösten 2020 lanserades kommunens digitala onboardingprocess, i syfte att ge nya medarbe-
tare en god start och introduktion från första början. Den kommungemensamma onboardingpro-
cessens innehåll har under våren 2021 reviderats, förbättrats och utökats baserat på uppföljning 
både av hur nyanställda och kommunens specialister upplevt processen. Under vintern och våren 
2021 har det också lanserat verksamhetsanpassade versioner. Exempelvis har hela barn- och ung-
domsförvaltningen fått en egen version liksom socialförvaltningens utföraravdelning, biblioteket 
och kulturenheten. I februari 2021 implementerades även en digital onboardingprocess riktad till 
nya chefer. 

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

Kompetensbaserad rekryteringsprocess 

Under hösten 2020 kompletterades rekryteringsprocessen med möjlighet att använda evidensbase-
rade testverktyg tidigt i processen i syfte att minimerar tidsåtgången för rekryterande chefer vad 
gäller att gå igenom ansökningar, läsa CV och personliga brev samt genomföra telefonintervjuer. 
Genom att använda personlighetstest och begåvningstest tidigt i urvalsprocessen möjliggörs också 
en helt kompetensbaserad process som säkerställer objektivitet; en fördomsfri-, transparent och 
rättvis process där alla kandidater ges samma chans. Det nya sättet att använda tester kommer se-
nare under 2021 att utvärderas. 

Hållbart medarbetarengagemang 

Resultatet i 2021 års medarbetarundersökning om hållbart medarbetarengagemang (HME) som ge-
nomfördes i april och presenterades i maj visade återigen en ökning för kommunen som helhet 
inom samtliga frågeområden som mäts; motivation, ledarskap och styrning. Resultatet för kom-
munstyrelsens verksamheter förbättrades också. Det fina resultatet är extra glädjande då alla med-
arbetares arbetsförutsättningar under lång tid påverkats på olika sätt av den rådande pandemin. 
Det positiva utfallet är ett kvitto på att det systematiska arbetet med att utveckla kommunen som 
arbetsgivare lönat sig, och visar att prioriteringarna inom ledarskap, medarbetarskap, kvalitets- och 
verksamhetsutveckling fortsätter vara framgångsrikt. 

I februari fastställde kommunfullmäktige den nya HR-policyn som syftar till att beskriva kommu-
nens arbete för ett hållbart arbetsliv med ett högt medarbetarengagemang och främjande av goda 
personalrelationer. Policyn utgör en styrning och ett stöd i det fortsatta arbetet med att utveckla 
Vallentuna som en attraktiv arbetsgivare med effektivitet och kvalitet. Kommunen kommer under 
2021 att ta ett samlat grepp om det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. En övergripande akti-
vitetsplanering för 2021-2022 kommer att tas fram med utgångspunkt i den nyligen antagna HR-
policyn. 

Kommunens värderingar; engagemang, samarbete och allas lika värde fastställdes av ledningsgrup-
pen i november 2020, efter att den stora satsningen på medarbetardialog om Vallentunas vision och 
värderingar genomförts med alla arbetsgrupper. Samtliga medarbetare har bidragit till kommunens 
gemensamma värderingar. Under våren och sommaren 2021 har ett arbete skett för att knyta sam-
man den nya HR-policyn med kommunens styrmodell, de kommungemensamma värderingarna 
och kommunens medarbetarprofil som innehåller ett antal beteenden som bidrar till organisation-
ers och verksamheters effektivitet. Arbetet har sammanställs i form av en ny samtalsprocess med 
mallar för medarbetarsamtal, uppföljningssamtal och lönesamtal, där lönepåverkande faktorer ut-
gör grunden för samtalen. De lönepåverkande faktorerna är kopplade till måluppfyllelse, efterlev-
nad av värderingarna samt medarbetarprofilen. Samtalsprocessen och mallar för dokumentation 
kommer att testas av flera verksamheter i kommunen under hösten 2021, innan beslut om tillämp-
ning tas av kommunledningsgruppen. 

Medarbetarprofilen är också en grund för kommunens medarbetarprogram som består av flera de-
lar och handlar om vad det innebär att vara medarbetare i Vallentuna kommun. Utvecklingspro-
grammet ska stödja och förstärka varje möte med kunder och invånare, liksom medarbetare emel-
lan och relationen medarbetare - chef. 

Anmälan om oegentligheter utan risk för repressalier 

Den 7 oktober 2019 antog Europeiska rådet formellt ett nytt direktiv om skydd för visselblåsare som 
ska vara genomfört senast den 17 december 2021. Direktivet omfattar skydd för de som slår larm om 
oegentligheter (visselblåsare) rörande bland annat offentlig upphandling, finansiella tjänster, pen-
ningtvätt, produkt- och transportsäkerhet, folkhälsa samt konsument- eller dataskydd. Visselblåsare 
ska skyddas mot repressalier såsom avskedande eller degradering. En bred krets av personer ska 
enligt direktivet kunna slå larm som visselblåsare och därmed erhålla skydd. Skyddet ska även i 
vissa fall omfatta personer i visselblåsarens närhet, till exempel kollegor och släktingar. 

Direktivet innebär bland annat att det blir obligatoriskt för kommuner med över 10 000 invånare 
att införa säkra rapporteringskanaler där den rapporterande kan lämna in en anmälan utan att ris-
kera någon form av repressalier samt att en korrekt hantering och uppföljning av anmälan ska ge-
nomföras. Mot bakgrund av detta pågår en översyn av kommunens visselblåsarfunktion inklusive 
rutinen för hur inkomna anmälningar ska hanteras. 
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Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017 

HME, Hållbart medarbetarengagemang 
Vallentuna totalt 

84 82 81 80 80 

HME, Hållbart medarbetarengagemang 
kommunstyrelsen 

81 79 77 78 79 

Personalomsättning, Vallentuna totalt - 12,9 % 16,1 % 17,5%  

Personalomsättning, kommunstyrelsen - 18,7 %* 17,2 % 12,2% 12,7% 

*Personalomsättningen 2020 inom kommunstyrelsen var något högre jämfört med 2019, vilket är påverkat av omorgani-
sationen och den nya teknik- och fastighetsförvaltningen då ett antal anställningar avslutats. 

Nämndens mål: Öka kostnadseffektiviteten genom jämförelse med de kommuner som 

lyckats bäst. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

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

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Kvalitetsarbetet genomsyrar organisationen där kommunens kvalitetsnätverk har en central roll i 
att utveckla och stötta verksamheter efter uppsatta mål. Metoderna benchmarking och best practice 
är vägledande i kvalitetsarbetet både centralt och i verksamheterna. En del i kvalitetsarbetet är att 
utvärdering sker av kommunens verksamheter för att kunna fungera som en framgångsrik demo-
kratiaktör, samhällsbyggare, välfärdsaktör och arbetsgivare genom att delta i kommunkompassen. 

Kommunkompass 

Utifrån resultaten av kommunkompassen har flera förbättringsåtgärder med planerade aktiviteter 
påbörjats kommunövergripande. Exempel på åtgärder är att utvärdera det kommunen gör samt att 
tydliggöra kommunens information kopplat till dialogform. 

Digitalisering 

Kommunens digitaliseringsarbete fokuserar på kommunövergripande aktiviteter som primärt ska 
gynna extern kund genom förenklade arbetssätt internt. Bland annat har kommunen under pande-
min införskaffat en Smartbox som gör det möjligt för verksamheterna att ta emot och lämna paket 
dygnet runt. Under 2020/2021 har också audiovisuell teknik installerats i kommunhusets konfe-
rensrum, vilket möjliggör större konferenser på distans, både interna och externa. Det bidrar till 
minskat resande och spar både tid, pengar och på miljön. 

Digitaliseringsnätverket arbetar med en kommunövergripande aktivitetsplan för att Vallentuna 
kommun ska kunna ta kliv i utvecklingsarbetet genom digitalisering. Digitaliseringstakten har i och 
med pandemin ökat och ett gott exempel är samarbetet med upphandlingsenheten. Nu erbjuds möj-
ligheten till e-underskrift för hela organisationen, en direkt effekt av distansarbetet som möjliggör 
förenkling och smidigare administration för såväl kund som tjänsteperson. 
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Effektivitetsstudier och resultat 

Vallentuna presterar över medel jämfört med övriga Sveriges kommuner i det genomsnittliga effek-
tivitetsindexet som är nytt från Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). RKA har tagit 
fram en samling nyckeltal som gör att enskilda kommuner kan jämföra och analysera produktivitet 
och effektivitet med andra kommuner inom områden som utbildning, äldreomsorg, insatser enligt 
LSS samt ekonomiskt bistånd. Alla kommuner kan vara effektiva – givet sina förutsättningar. De 
nya nyckeltalen är därför justerade för förutsättningar som påverkar resultatet. Det innebär att en 
kommun med sämre förutsättningar mycket väl kan bedriva en effektiv verksamhet, och vice versa. 
RKAs nyckeltal och goda exempel är viktiga komponenter i kommunens fortsatta arbete med att ut-
veckla produktivitet och effektivitet. Under perioden har detta arbete inspirerat till flera initiativ och 
åtgärder som kan sänka kostnader och höja effektiviteten inom exempelvis socialnämndens område. 

Mer och uppdaterad fakta om kommunens verkliga fastighetskostnader skapar bättre underlag för 
benchmarking, underhållsplanering samt beslut om ny- och ombyggnationer. Vallentuna kommun 
har initialt kartlagt driftkostnader såsom el, värme, vatten och avlopp för kommunens fastighetsbe-
stånd. Nyckeltal utvecklas i nästa steg för att därefter jämföras med de branschnyckeltal som finns 
för exempelvis förskolor och skolor. 

Kostnadseffektiviteten kan mätas genom att ställa nettokostnaderna för kommunens verksamheter i 
relation till antal invånare. Nettokostnaderna för verksamheterna exklusive avskrivningar i förhål-
lande till antal invånare uppgick till cirka 50 200 kronor under år 2020 och minskade med 0,3 pro-
cent jämfört med föregående år. 

Vallentuna kommuns resultat för 2020 blev positivt trots lägre skatteintäkter och uppgick till 138,9 
miljoner kronor. Resultatet blev 114,1 miljoner kronor bättre än det budgeterade (24,8 miljoner kro-
nor). 

Kommunens kvalité i korthet, KKIK nyckeltalen är en annan metod som används för att mäta för-
flyttning av 42 kvalitetsmått. Under 2020 samt under första tertialen 2021 har respektive ansvarig 
för varje mått tillsammans med kvalitetsenheten tagit fram aktiviteter för ett ständigt förbättrat re-
sultat. Resultat för år 2021 visar att 47 procent av nyckeltalen hamnar inom dem 25 bästa i jämfö-
relse med andra (gröna). 45 procent av nyckeltalen hamnar i mitten spannet i jämförelse med andra 
(gula) och 4 procent av nyckeltalen hamnar inom ramen för de 25 sämsta i jämförelse med andra 
(röda). I det strategiska kvalitetsarbetet fokuserar det främst på dem röda och även dem gula nyck-
eltalen för att ständigt öka vår kvalité för dem kommunen finns till för. 

Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017 

Nettokostnader per invånare, enligt 
årsredovisning* 

*** 53 014 52 162 51 651 51 331** 

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

47 % - 19 % - - 

*Baserat på verksamhetens nettokostnad inklusive avskrivningar, Källa och beräkningsunderlag: Årsredovisning, Vallen-
tuna kommun. 
**Nyckeltalet år 2017 är beräknat utan avtalet om Roslagsbanans förlängning till Stockholms Central 394 mnkr. 
***Redovisas i verksamhetsberättelsen 
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Nämndens mål: Effektivt och flexibelt lokalutnyttjande. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

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

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

En fastighetsstrategisk grupp har skapats för att hantera fastighetsfrågor som har stor kostnadspå-
verkan inom kommunens samtliga förvaltningar samt lokalplanering. En genomlysning av fastig-
hetsbudgeten har genomförts för att analysera vilka kostnader som kan effektiviseras och vilka som 
är fasta kostnader till exempel entreprenader eller myndighetskrav. Utveckling av internhyresmo-
dellen pågår samt framtagande av en ny gränsdragningslista som ska förtydliga vad som ingår i hy-
ran. Syftet är att öka transparensen och förståelse men också för att skapa ett gemensamt perspektiv 
som är kostnadseffektivt för samtliga verksamheter i kommunen. En fördjupad genomgång av 
samtliga hyreskontrakt pågår avseende kostnader och ytor. Den fördjupade genomgången kommer 
att kunna nyttjas som stöd i framtida arbete avseende effektivt lokalnyttjande. 

Kommunen har en lokalresursplaneringsgrupp med representanter från kommunens samtliga för-
valtningar för att löpande hantera ändrade lokalbehov och skapa en effektiv användning av kommu-
nens lokaler. Alla förvaltningar arbetar aktivt med att se över externa inhyrningar, då målet är att all 
kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunens egna lokaler. Det handlar också om att ta tillvara 
möjligheter till samnyttjande av lokaler mellan olika verksamheter men också avveckling av lokaler 
som inte svarar upp mot kommunens behov. 

Inför årsskiftet 2021 och första kvartalet 2022 lämnar Vallentuna kommun externt inhyrda lokaler i 
Vallentuna Företagsby, på Smidesvägen och Tellusvägen till förmån för kommunens egna lokaler. 

En utredning om en framtida samlokalisering av centrala förvaltningskontor och Vallentuna gymna-
sium i gymnasiefastighetens byggnad påbörjades hösten 2020. Kommunfullmäktige har under peri-
oden antagit utredningens förslag. Arbetet fortskrider nu med detaljplanering tillsammans med ex-
terna konsulter. 

Indikatorerna/nyckeltalen för lokaleffektivitet omfattar grundskola, äldreomsorg och 
kontor 

Yta per elev i grundskola; är konstant under de senaste åren. Ytan per elev är beroende av både 
utvecklingen av antal elever och förändringar i totala ytor. Lokalytan totalt för förskolor och grund-
skolor har ökat till följd av nybyggnation. Samtidigt har ett aktivt arbete genomförts för att minska 
inhyrda lokaler för skolverksamheter. 

Yta per boende i äldreomsorg; är inte helt jämförbar mellan åren. Vissa verksamheter har bytt 
lokal under året och vid byte uppstår vakanser som påverkar jämförelsen. Från och med 2021-01-15 
har 476 kvm räknats bort på Väsbygården eftersom Östanbo dagverksamhet flyttat till hemtjänstens 
gamla lokaler. Detta bidrar till att yta per kund blir lägre på Väsbygården jämfört med föregående 
rapport. 

Yta per anställd vid kontor; är beroende av antalet anställda. Antalet anställda har ökat från 
årsskiftet och därmed blir ytan per anställd något mindre. 
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Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017 

Lokaleffektivitet, yta per elev i grund-
skola 

15 kvm 15 kvm 15 kvm   

Lokaleffektivitet, yta per boende i 
äldreomsorg 

82 kvm 86 kvm 79 kvm   

Lokaleffektivitet, yta per anställd vid 
kontor 

25 kvm 26 kvm 27 kvm   

Årssiffrorna uppdateras två gånger per år, per den 30 april och 31 december. 

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. 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Utvecklingen av samverkan och dialog med kommunens invånare är en ständigt pågående process. 
Tillgänglighet och services anpassas efter behov. Arbete pågår för att göra information mer lättill-
gänglig. Ett arbete som pågår parallellt är att öka inflytandet för kommunens invånare. Landsbygds-
frågorna ges stort fokus genom framtagandet av landsbygdsstrategin där också samverkan och dia-
log tydligt är en del av arbetssättet. Kommunen har sedan tidigare en dokumenterad hög service och 
bemötande och de aktiviteter som beskrivits i målanalysen bedöms bidra till måluppfyllelsen. Målet 
bedöms därmed vara i fas och prognosen är att målet uppnås vid årets slut. 

E-tjänster 

Under våren utvecklades flera nya e-tjänster, bland annat en app kopplad till insamling av matav-
fall, ett boknings- och bidragssystem riktat till föreningar och en digital tjänst för bokning av torgy-
tor. Tjänsten för att skapa en enkel och effektiv bokning för nyttjande av torgplats fortskrider som 
planerat. Syftet med tjänsten är att skapa ett levande centrum samt en ökad service till näringsliv 
och föreningsliv. 

Digitala medborgardialoger inom samhällsbyggnad 

Syftet med medborgardialog är att ge boende och verksamma i Vallentuna kommun möjlighet att 
påverka tidigt i detaljplaners utformning och bidra med sina egna erfarenheter och tankar i den på-
gående samhällsutvecklingen. Målet är att inhämta synpunkter från boende och verksamma i områ-
det och använda de som ett underlag i utformningen av planområdet. Behovet av en digital medbor-
gardialog som komplement till fysiska dialogmöten ökade markant under 2020 och är en viktig del i 
kommunens sätt att nå ut till fler invånare. Under året ska därför en process för digitala medborgar-
dialoger tas fram för att kunna användas i samtliga detaljplaner. 
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Medborgardialog vid anläggningar av lekplatser  

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en lekplatsplan. Lekplatsplanen ger strategier och riktlin-
jer för planering av nya lekplatser i planer och inom exploatering av nya områden. Men även behov 
av upprustning och avveckling av befintliga lekplatser men också förslag till nya lekplatser där det 
idag saknas. En viktig del i upprustning såväl som vid nyanläggning är att ha en medborgardialog, 
kommunen vill veta vad invånarna önskar. Under hösten kommer lekplatsen vid Rosengårdsvägen 
att genomgå en större upprustning. En medborgardialog pågick under februari till mars för att 
fånga in önskemål om vad lekplatsen ska innehålla och hur den ska utformas. Önskemålen som kom 
in togs med i upphandlingen och vinnande leverantör har fått med mycket av önskemålen i deras 
utformning. Lekplatsen kommer att ha ett tema på rörelse och motorik. Kommunens första 
pumptrackbana kommer att byggas på lekplatsen. 

I Kårsta, på en grönyta intill Sättratorpsvägen är det utpekat en eventuell plats för en ny lekplats i 
lekplatsplanen. Kårsta saknar helt en kommunal lekplats. En geologisk markundersökning samt 
dagvattenutredning pågår. Visar utredningarna att platsen fungerar att bygga en lekplats på kom-
mer en medborgardialog att genomföras under hösten för att få inspel för hur just den ska utformas. 

Landsbygdsstrategin 

Vallentuna kommun ska under 2021-2022 arbeta fram en landsbygdsstrategi. En landsbygdsstra-
tegi ger kommunen ramarna och verktygen för att kunna arbeta vidare med det som är viktigt för 
landsbygdens utveckling. Strategin syftar till att ange långsiktiga avsikter inom landsbygdernas ut-
veckling. Den ska innehålla övergripande mål och inriktning och ska antas av kommunfullmäktige. I 
arbetet med att ta fram strategin pågår en bred medborgardialog i form av en enkät och workshops. 
En film har spelats in för att berätta om hur arbetet går till att ta fram en landsbygdsstrategi. 

Nämndens mål: Erbjuda hög service, tillgänglighet och delaktighet. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

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

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Service och tillgänglighet 

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

Tillgänglighet 

Kontaktcenter har anpassat verksamhetens besökstider till pandemins läge för att minska trängsel 
och smittspridning. Tillgängligheten har styrts om till kommunens andra kanaler som till exempel 
telefoni och chatt. I chatten har en egen kategori kring pandemifrågor skapats. Inkomna telefon-
samtal har ökat och bemanning har säkerställts för att öka tillgängligheten. 
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En annan åtgärd för att höja kommunens servicegrad är att kontaktcenter arbetar med att få fler 
verksamheter att nyttja specialistwebben som är en webbaserad version av ärendehanteringssyste-
met Artvise. Syftet är att korta ned svarstider och få en effektivare hantering av ärenden. 

I enlighet med gällande lagstiftning genomförs kontinuerliga tillgänglighetsredogörelser som publi-
ceras på webben. I enlighet med detta identifieras brister vilka möts med åtgärder. En generell ut-
bildning i tillgänglighet kommer att erbjudas alla medarbetare inom kort. 

Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess 

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen har pågått sedan år 2017. En målbild togs fram med 
tre fokusområden, en enklare vardag för privatpersoner och företag, smartare och öppnare förvalt-
ning stödjer innovation, delaktighet, högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Kopplat till mål-
bilden togs en handlingsplan fram som i stort sett är genomförd. Fokus under år 2020 var att kart-
lägga, prioritera och genomföra optimering av processer. Bland annat har arbete skett med plan- 
och projektmodellsprocessen samt inom felanmälansprocessen inom fastighet. Fortsatt arbete kom-
mer att ske under året. Syftet är att effektivisera, hitta tidstjuvar och förbättra samarbeten inom 
olika delar av processen för bättre resursnyttjande av personalens tid och för en ökad servicegrad 
och kundnöjdhet. Inom felanmälanprocessen inom fastighet ses även servicenivåer, servicetider och 
garantitider över för att tydliggöra dessa mot kommunens interna verksamheter såväl som externa 
kunder. I felanmälanprocesser har intervjumöten genomförts med interna kunder, externa kunder 
och leverantörer för att få olika perspektiv för att förbättra processen. 

Delaktighet 

Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att utreda hur ökat invånarinfly-
tande kan möjliggöras. Kommunledningskontoret har därför kartlagt hur arbetet ser ut idag och 
konstaterat att Vallentuna kommun redan idag har en mångfald av processer som kan ses som en 
del av medborgar- eller invånardialog. Det är sannolikt delvis otydligt för invånarna vad syftet är 
och vilka resultat de olika kommunikationsvägarna leder till. Insatser för ökad delaktighet kan upp-
levas som punktinsatser där det inte är tydligt för invånarna hur resultatet används och vilka effek-
ter det får för beslut eller i utveckling av verksamheterna. Dialogen riskerar att uppfattas som ad-
hoc eller reaktiv för att ordna till något som är på väg att gå snett, istället för som en planerad del av 
processen där dialog redan initialt funnits med som ett arbetssätt från början. Utifrån de förbätt-
ringsområden som identifierats uppdrog kommunstyrelsen till kommunledningskontoret att säker-
ställa systematik och helhetssyn gällande invånardialog samt synliggöra denna. Därutöver ska digi-
tala omröstningar inkluderas som ett centralt verktyg i metodstöd för invånardialog och i ”dialog-
planer”. 

Som en del i arbetet med invånardialoger kommer en övergripande målgrupps- och kanalanalys tas 
fram som beskriver hur och varför samt vid vilka tillfällen kommunen ska använda vilka kanaler och 
med vilken tonalitet. En målgruppsanalys är ett verktyg för att etablera vem kommunikationen rik-
tas mot, en kanalanalys innehåller de olika vägar som används för att kommunicera. Analysen syftar 
till att ge ökad kunskap om olika målgruppers specifika behov, önskemål och drivkrafter och ska 
vara vägledande för hur kommunen når ut med sitt budskap och skapar dialog på ett effektivt sätt. 

Vallentuna kommun har ett starkt grafiskt varumärke som myndighet. Det står nu redo för att ut-
vecklas för att också väcka invånares nyfikenhet för kommunens service utifrån invånarnas behov 
och villkor. Ett arbete pågår för att utveckla den grafiska profilen och dess tillämpning i olika kana-
ler så att den är i linje med kommunens nya vision och värderingar samt tillämpar krav på tillgäng-
lighet och nutidens medieutveckling. Under våren arbetades ett skyltprogram fram som ska ha en 
tydlig kommungemensam avsändarprofil men tillåta variationer kring budskap och innehåll. Det 
syftar bland annat till att underlätta att hitta synergier och förvaltningsövergripande samarbeten 
som förhindrar att olika verksamheter sätter olika skyltar på samma plats. 
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Frågor och dialog 

Vanliga frågor och svar samt kommunens dialoger med invånare presteras även på Vallentuna.se. 
Ett förvaltningsövergripande arbete är påbörjat för att göra detta ännu tydligare på hemsidan. 

Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017 

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

- - 5,4 - - 

Hur nöjd är du med kommunens webb-
plats (medborgarundersökning)* 

- - 5,8 - - 

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

- 89 % 89 % - - 

*SCB:s medborgarenkät genomförs på hösten vartannat år (ojämnt år) 
svarspoäng är på en 10-gradig skala 

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. 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Vallentunas ambition att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på är inar-
betat fokus för verksamheterna. Samverkan med näringslivet är ett integrerat arbetssätt i till exem-
pel upphandling och i myndighetsutövning i syfte att få en god dialog och bättre samarbete. Resulta-
tet för 2020 års Nöjd-Kund-Index (publicerades i april) som mäter företagens nöjdhet av kommu-
nens service inom olika myndighetsområden har ökat. Detta påvisar att arbetet med att maximera 
servicenivån gett effekt, kommunen har en utvecklad dialog och nära samarbete med näringslivet. 
Vad det gäller kommunens arbete med att utveckla mark för företag ligger kommunen inte i fas då 
planarbetet i Okvista var pausad under större delen av 2020. Under 2021 kommer detaljplanearbe-
tet för Okvista återupptas och kommunen planerar även för att starta ett arbete med en detaljplan 
för företagsmark i Karby. Sammantaget bedöms målet vara i fas och prognosen vid årets slut är att 
målet är uppfyllt. 

Nöjd-Kund-Index (NKI) servicemätning 

Varje år genomför Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en servicemätning för att mäta företa-
gens nöjdhet av kommunens service inom olika myndighetsområden, och fungerar som en indikator 
på förbättringsområden. Det finns ett kommungemensamt fokus på service och bemötande vilket 
visar sig i resultaten för år 2020 Nöjd-kund-index (NKI). 

Resultaten för 2020 års ärendehantering publicerades under april 2021 och det totala NKI resulta-
tet ökade från 67 till 75. Kommunens bygglovsavdelning stiger från 62 till 80, mycket beror på ett 
förbättrat arbetssätt som fokuserar på service och förutsägbarhet. Inom Livsmedel stiger NKI från 
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66 till 84 medan den sjunker något inom Miljö- och hälsoskydd 72 till 64. Inom markupplåtelse får 
Vallentuna 88, vilket är den högsta siffran i Sverige inom den kategorin. 

Näringslivsklimat  

Näringslivsplanen för 2021 är antagen av kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsut-
skott. Näringslivsplanen är en grundläggande planering över kommunens näringslivsfrämjande ak-
tiviteter. 

I syfte att skapa och bibehålla ett gott näringslivsklimat i Vallentuna finns ett näringslivsråd. En le-
vande dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är viktig för att nå ett bra näringslivsklimat. 
Det ska vara lätt för näringslivet att bidra till Vallentunas utveckling. 

På grund av den rådande pandemin genomförs inga fysiska möten med företagare. I möjligaste mån 
ersätts dessa med digitala möten, vilka har genomförts och planeras framöver. Under 2020 starta-
des digitala fikastunder och luncher i syfte att ge företagare och kommunrepresentanter möjlighet 
att umgås digitalt. 

Sedan hösten 2020 har arbetet med att dokumentera och öka medvetenheten om kommunens nä-
ringslivsarbete stärkts. Detta sker primärt genom sociala medier och nyhetsbrev. Sedan årsskiftet 
har näringslivsstrategen en kolumn i lokaltidningen "Vallentuna Nya" med syfte att berätta om hur 
kommunen arbetar med näringslivsfrågor. Detta arbete fortlöper med oförminskad kraft under 
2021. 

Samverkan näringsliv  

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. 

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 näringslivs-
strateg som medlem i den jury som utser årets UF företag. 

I syfte att utveckla kommunen och dess näringsliv och stärka kopplingen mellan näringsliv och 
kommun deltar näringslivsstrategen i ett par av kommunens projekt avseende dessa frågor. Det är i 
framtagande av en landsbygdsstrategi, deltagande i LEADER-programmet samt i Livsmedelsverkets 
projekt om framtiden skollunch. Dessa projekt drivs av andra förvaltningar i kommunen men nä-
ringslivsstrategen är med för att framföra och förmedla kontakten med näringslivet. 

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

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

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

Pandemin har drabbat näringslivet hårt i Sverige. I Vallentuna har näringslivet inte påverkats nega-
tivt i lika hög grad. Under 2020 visade Vallentunas näringsliv en tillväxt på 1 procent. En förklaring 
till det är att Vallentuna har många små och medelstora företag som är snabba att ställa om. Dessu-
tom är det en stor variation av branscher i Vallentuna och som inte i lika hög grad är exponerade 
mot de branscher som är mest utsatta under pandemin. Faktum är att antal företag i kommunen har 
ökat. Under första tertialen 2021 har 50 nya företag bildats i kommunen. 

Besöksnäring 

Strategiskt arbete inom besöksnäringsprogrammet ska nyttja Vallentunas läge och rika kultur- och 
friluftsutbud, för att lyfta kommunens upplevelseprofil och främja kulturturism såväl som frilufts-
turism. Centralorten och Tuna torg, får med nya lösningar möjligheter till att vara ett levande cent-
rum året om med torghandel och pop-up evenemang. Samtidigt pågår ett utvecklingsarbete inom 
kommunens marknadsföringskanaler relaterade till besöksnäringen, bland annat utvecklas Upplev 
Vallentuna med nya applikationer, för att fungera som digital turistguide och bättre skyltning plane-
ras för upplevelser och besöksmål genom nya skyltprogrammet. Syftet med programmet och relate-
rade utvecklingsarbeten är att skapa samarbeten som ska förbättra förutsättningarna för besöksfö-
retagen och föreningar att växa. 

Vallentunas attraktionskraft 

I Näringslivsplan för 2021 finns en punkt med målsättningen att skapa ett besöksnäringsprogram. 
Arbetet med att ansluta fler företag till upplevvalletuna.se pågår kontinuerligt. Arbete med en för-
bättrad teknisk lösning pågår. 

Företagslots, bred samverkan för flexibla och genomtänkta lösningar 

Kommunens företagslots ska förbättra kommunikationen mellan kommunen och företag som vill 
etablera eller expandera sin verksamhet. Genom företagslotsen erbjuds rådgivning inom flera olika 
myndighetsområden samtidigt. Syftet är att kommunen alltid ska upplevs som en myndighet oav-
sett vad frågan gäller. 

Utveckling av företagsmark och kommande markanvisningar 

Under 2021 planerar kommunen att fortsätta arbetet med att ta fram ny företagsmark. Okvista 5 har 
sedan tidigare ett pågående detaljplanearbete och arbetet kommer att konkretiseras under året. 
Kommunen planerar även för att starta ett arbete med en detaljplan för företagsmark i Karby. I 
både Karby och Okvista äger kommunen mark som framöver kommer att markanvisas när arbetet 
med detaljplanerna kommit längre. Markanvisningar innebär generellt att kommunen använder ett 
anbudsförfarande för att främja en god konkurrens och säkerställa att marken säljs på marknads-
mässiga villkor. Det finns dock möjlighet att vid synnerliga skäl göra en direktanvisning om det be-
döms ge ett större mervärde för kommunen. Företagare och privatpersoner har även alltid möjlighet 
att göra en intresseanmälan för framtida markanvisningar på kommunens webb. Det innebär att 
samtliga intressenter får information utskickad när en ny markanvisning är på gång att starta och 
kan därmed göra en bedömning om denna markanvisning är intressant för att lämna anbud. Kom-
munen sparar intresseanmälningarna i fem år. Samhällsbyggnadsförvaltningen och näringslivsstra-
teg arbetar dessutom i nära samarbete i syfte att finna lämpliga lokaliseringar för företagsetable-
ringar i kommunen. 

Fler lokala företag i den kommunala upphandlingen  

Inom upphandlingsområdet fortsätter arbetet för att stärka näringslivets kunskaper inom offentlig 
upphandling. Målet är att ha två till tre anbudsskolor under året. En anbudsskola genomfördes digi-
talt i maj och nästa är inplanerad till slutet av oktober. Syftet är att informera om hur offentlig upp-
handling går till, vilka lagar och regler kommunen har att följa samt vad som är viktigt att tänka på 
inför en eventuell anbudsgivning. Anbudsskolan riktar sig till alla företag i kommunen som är in-
tresserade av att delta i offentlig upphandling. Målsättningen är att fler lokala företag ska lämna an-
bud vid upphandling. 
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Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017 

Antal företag totalt (SCB) 4 028 3 970 3 908 - - 

Företagsklimat. Svenskt näringsliv* 3,42 3,28 3,35 3,10 3,29 

Ranking, företagsklimat Svenskt nä-
ringsliv** 

*** 129 75 133 94 

*En skala mellan 1 - 6. 1=dåligt och 6=utmärkt 
** Ranking bland Sveriges 290 kommuner 
***Redovisas i verksamhetsberättelsen 

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. 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Det trygghetsskapande arbetet är ständigt pågående. Kommunen har även flera planerade och rele-
vanta aktiviteter inom samhällsskydd och beredskap, kriskommunikation och cybersäkerhet. Målet 
belyser, förutom att trygghet ska skapas, att detta ska ske på ett sätt som ser individens möjlighet till 
valfrihet vilket ytterligare kan beaktas i det kommande arbetet. Inom arbetet Tryggare Vallentuna 
genomförs handlingsplanen som är en del av samverkansöverenskommelse mellan kommunen och 
Lokalpolisområde Södra Roslagen. Samverkan med civilsamhället genomförs bland annat genom 
grannsamverkanbilen och nattvandringar. För ett utvecklat kommersiellt och offentligt utbud har 
bland annat en helautomatisk bokningsprocess tagits fram för att förenkla bokningar för utställare 
och försäljare. Sammantaget bedöms arbetet vara i fas och att målet kommer att uppnås vid årets 
slut. 

Trygga offentliga miljöer 

Fokusområden för det trygghetsskapande arbetet under 2021 utgår utifrån Tryggare Vallentunas 
handlingsplan, som kommunstyrelsen fastställt under februari månad. Handlingsplanen är en del 
av den samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte som finns mellan Vallentuna kommun 
och Lokalpolisområde Södra Roslagen, med syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten i 
Vallentuna. Aktiviteterna inom de olika fokusområdena är i framtagna för att möta de behov som 
identifieras genom kommunens lägesbild, polisens information, underrättelser och trygghetsunder-
sökningar av invånarnas upplevelser, samt i dialog med de verksamheter som deltar i Tryggare Val-
lentuna. 

Genom att kommunen kontinuerligt följer upp felanmälningar, väktarrapporter och information 
från medarbetare gällande den offentliga miljön skapar kommunen tillsammans med polisen trygga 
och attraktiva miljöer. Kommunen bidrar framförallt genom städning av offentliga miljöer, fältverk-
samhetens uppsökande arbete och samarbete med polis. 

Kommunstyrelsen har under de senaste åren särskilt satsat på trygghetsfrågorna och de medel som 
avsatts i budget för att öka tryggheten används till stor del till väktarrondering.  Väktarronderingen 
möjliggör rondering av ett stort geografiskt område och fokus på de platser där invånare samlas. 
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Väktarbilen bedöms ge god effekt på den upplevda tryggheten bland invånare och företag. 

Möjlighet för invånare att engagera sig i det trygghetsskapande arbetet finns bland annat som 
grannsamverkansförare. Kommunen samverkar med polis och frivilliga kring en "grannsamver-
kansbil" med syfte att avskräcka gärningspersoner från att begå brott, upptäcka förberedelser till 
inbrott samt stödja invånare och sprida information kring hur inbrott kan försvåras och förhindras. 
Grannsamverkansbilen körs av frivilliga och bidrar till tryggheten i bostadsområden genom ronde-
ring. 

Ett annat sätt att fånga upp engagemang och förbättringsförslag från invånare är genom kommu-
nens övergripande synpunkt- och felanmälansystem, som förutom utemiljöer även innefattar trygg-
hetsfrågor. Hantering av felanmälningar är ett viktigt sätt att fånga upp signaler kring förbättrings-
behov och behov av trygghetsskapande åtgärder. 

Otrygghet i vardagen kan innebära begränsningar av olika slag för invånare; trygghetsskapande ar-
bete och trygga miljöer är viktigt för möjliggöra valfrihet. 

Civilt försvar och samhällsberedskap 

Utvecklingsarbetet fortsätter 2021 utifrån överenskommelserna mellan Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om kommunernas krisbe-
redskap 2019-2022. Arbetet samordnas till vissa delar med utvecklingen av civilt försvar. I fokus 
kopplat till civilt försvar står under 2021 bland annat: 

 Säkerhetsskydd. Kommunen säkerhetsklassade under 2020 en rad nyckelbefattningar och 
införde rutiner för säkerhetsprövning av personal. Ett beslut att förtroendevalda i krisled-
ningsnämnden ska säkerhetsprövas fattades under hösten 2020, genomförande planeras 
under 2021.  

 Krigsorganisation och dess bemanning. Samtliga förvaltningar har tagit fram prioriterings-
planer för sina verksamheter och sin organisation ned till funktions- och befattningsnivå. 
Detta utgör stommen i kommunens krigsorganisation där arbetet fortsätter under 2021. 
Kommunstyrelsen tog i november 2020 ett principiellt beslut att tillsvidareanställda i Val-
lentuna kommun som huvudregel också ska begäras krigsplacerade i kommunorganisat-
ionen.  

Kopplat till civilt försvar fortsätter även arbetet med särskilda planer för såväl livsmedel som vatten-
försörjning, en nödvattenplan tas fram tillsammans med Roslagsvatten, parallellt analyseras kom-
munens reservvattentäkter för att bedöma status och tjänlighet. 

Under 2020 utsågs trygghetspunkter; tillfälliga samlingsplatser som sätts upp i händelse av kris. Ar-
betet pågår med bemanning och implementering under 2021. En trygghetspunkt kommer att övas 
under senhösten 2021 för att ge träning och erfarenheter för det fortsatta arbetet med samtliga 
trygghetspunkter. 

Kommunen har införskaffat tre mobila reservkraftsystem och byggt ett särskilt förråd för dem, ut-
format och placerat så att ett eller flera snabbt och enkelt ska kunna transporteras till den plats de 
vid olika situationer behövs. Det pågår även planering för inköp och installation av fast reservkraft i 
tre prioriterade verksamhetsbyggnader de närmsta åren. 

En viktig samverkanspart för kommunen är Vallentuna civilförsvarsförening och den frivilliga re-
sursgruppen (FRG) som övar och utbildar sina medlemmar för att kunna bistå kommunen i krislä-
gen av olika slag. 

Kriskommunikation 

Till följd av pandemin pågår ett dagligt arbete med att hålla kommuninvånarna, företagare, medar-
betare, föreningar och andra målgrupper uppdaterade kring pandemisituationen. Fokus för i år har 
legat på att samla in kunskap om informationspåverkan kring vaccination och att kommunicera om 
den pågående vaccineringen. En uppdatering av Kriskommunikationsplanen ska göras under året 
och en kommunikations- och marknadsföringsplan, specifikt om trygghetspunkter och krisinform-
ation ska tas fram för att stärka kontinuiteten i kommunikationen för kommunens trygghetsarbete. 
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Stärkt Cybersäkerhet 

Ett verktyg för veckovisa sårbarhetskanningar har införskaffats och en rutin för arbeta med resulta-
tet har införts. Kommunens kontinuitsplan har kompletteras med en återställningsplan gällande 
servrar och system. Det har också färdigställts en kommunikationsplan för att förenkla kommuni-
kationen vid allvarliga incidenter. 

Nämndens mål: Erbjuda trygga och attraktiva offentliga miljöer. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

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

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Hantering av felanmälningar och synpunkter 

Kommunens övergripande synpunkt- och felanmälansystem innefattar förutom utemiljöer även 
trygghetsfrågor. Det löpande arbetet som pågår är att uppdatera mallsvar för att öka förståelsen till 
kund, samt att utarbeta nya kategorier i systemet för att öka användarvänligheten för kund. Det 
finns både en projektgrupp och en styrgrupp som arbetar med flertalet förbättringsåtgärder med 
målsättning om ökad kundnöjdhet och kortare svarstider. Projektgrupperna är riktade mot service-
garantier med fokus på handläggningstider och arbetssättet både det externa och det interna. 

Trygghetåtgärder prioriteras utifrån felanmälningar och synpunkter från kommuninvånare där ute-
miljön upplevs otrygg, men även synpunkter som kommer fram vid trygghetsvandringar. Åtgärder 
har och kommer främst fokusera på uppstädning av mark och i garagen i centrum, belysningsåtgär-
der vid gång- och cykelvägar och lekplatser samt sikt- och trygghetsgallringar av natur vid gång- och 
cykelvägar och stigar. 

Trygga offentliga miljöer  

Genom att kommunen kontinuerligt följer upp felanmälningar, väktarrapporter och information 
från medarbetare gällande den offentliga miljön skapar kommunen tillsammans med polisen trygga 
och attraktiva miljöer. Kommunen bidrar framförallt genom städning av offentliga miljöer, fältverk-
samhetens uppsökande arbete och samarbete med polis. Polisen skapar sina "hotspots" utifrån 
bland annat statistik från kommunens app för felanmälan och den veckovisa lägesbilden i Tryggare 
Vallentuna. Med hotspots avses platser där polisen behöver ha extra närvaro. Under våren har fram-
förallt skolgårdar varit en prioritet, då det florerat rykten om oseriösa tävlingar på sociala medier 
bland elever. Detta fick även räddningstjänsten i Stockholms län att gå upp i förstärkt läge under en 
period. En händelse inträffade på en skola i Vallentuna men räddningstjänsten hann fram innan nå-
got allvarligt inträffade. 

Väktarronderingen möjliggör rondering av ett geografiskt brett område och fokus på de platser där 
invånare samlas. Väktarbilen bedöms ge god effekt på den upplevda tryggheten bland invånare, fö-
retag och medarbetare. Bilen har fokus på social rondering; att prata med ungdomar, lära känna 
dem och skapa relationer för att på så sätt få dem att förhålla sig till de regler som gäller. Eftermid-
dag/kväll ronderas exempelvis garagen i centrum, skolgårdar, lekplatser samt en del områden där 
företag i kommunen finns. En dialog mellan väktare, polis och fältassistenter sker veckovis för att 
hitta bra former för att stödja varandra. 
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Polismyndigheten har under sommaren beslutat om avslag gällande Vallentuna kommuns ansökan 
om förordnandeområde för ordningsvakter i Vallentuna centrum. Motiveringen är att det saknas 
rättsliga förutsättningar att förordna ordningsvakter för att tjänstgöra i Vallentuna centrum, utifrån 
att Vallentuna bedöms vara ett lugnt område. 

Med grannsamverkansbilen samverkar kommunen tillsammans med polis och frivilliga med syfte 
att avskräcka gärningsmän från att begå brott, upptäcka förberedelser till inbrott samt stödja invå-
nare såväl som sprida information kring hur inbrott kan försvåras och förhindras. Grannsamver-
kansbilen körs av frivilliga förare och bidrar till tryggheten i bostadsområden genom rondering. 
Grannsamverkansförarna ger polisen "extra ögon" och kan även fokusera på särskilda områden ifall 
polisen kommunicerar behov av detta. Förarna kan under körpassen även rapportera in sina obser-
vationer av exempelvis klotter, skadegörelse, skrotbilar eller trasig belysning. Körpassen bemannas 
alltid av minst två förare och sker främst dagtid, då polisens statistik visar att inbrottsfrekvensen är 
högst den tiden på dygnet. 

En plats som upplevs som ett otryggt område utifrån dess miljö och pågående aktiviteter är Löv-
sättra. Flera invånare som vandrar, rastar hunden eller bor i området har rapporterat nedskräpning, 
felparkerade bilar och motorcrossåkning i skogen. Under 2020 genomfördes en trygghetsvandring i 
området och ett flertal åtgärdsbehov identifierades. Under våren 2021 utfördes en omfattade upp-
städning av området då det mesta av skräp och farligt avfall borttransporterades och förbudsskyltar 
mot terrängkörning sattes upp. Tyvärr har motorcrossåkning och enduroåkning fortsatt i området. 
Vilka åtgärder som kan vidtas ytterligare analyseras under hösten. 

Kommun och polis samverkade kring hanteringen av detonationen under maj månad. Efter händel-
sen satsade både kommun och polis på ökad närvaro på torget. Detta i syfte att skapa trygghet samt 
kunna möta invånare och företagares frågor och funderingar. 

Trygghetspunkter och reservkraft 

Kommunen har valt ut sex platser/lokaler som ska kunna öppnas upp som trygghetspunkter runt 
om i Vallentuna. Huvudsakligen är det olika skolbyggnader det avser: Vallentuna Gymnasium/Mega 
fritidsgård, Rosendal Norra, Bällstabergsskolan, Gustav Vasaskolan, Kårstaskolan samt Karbysko-
lan. En eller flera trygghetspunkter ska kunna öppnas för allmänhetens behov vid allvarlig kris eller 
en krigssituation. 

Utveckling centrala delar och attraktiva stråk 

Inom centrala Vallentuna har upprustning av torgytor utförts i etapper med bland annat ny markbe-
läggning, öppnare entré från stationen, nya planteringar, ny belysning samt bättre tillgänglighet. Av 
upprustning av torgytorna i centrum kvarstår nu två etapper. Båda är planerade att genomföras un-
der 2023-2024 enligt kommunplan 2021-2023. Etapp fem, som omfattar området kring nya tär-
ningen behöver invänta att nya tärningen, en privatägd byggrätt byggs. Etapp sex omfattar Vallentu-
nas historiska centrumgata Centralvägen från Skördetorget till Prästgårdsparken och behöver in-
vänta pågående byggnation på Gärdesvägen/Centralvägen.  Delar av etapp sex kommer att projekte-
ras under 2021 i samband med projektering ombyggnationen av Centralvägen. Ambitionen är att 
utveckla området kring Vallentuna station till en kärna med starka småstadskvaliteter. Vallentunas 
centrum ska vara tillgängligt för alla grupper och individer med olika behov och intressen. 

Utveckling kommersiellt och offentligt serviceutbud 

Som en följd av arbetet med att levandegöra Vallentuna centrum öppnade under 2020 torghandel 
mitt på Tuna Torg. Torghandeln i Vallentuna Centrum ser ut att vara här för att stanna och fjolårets 
succé har utvecklats under 2021. För att underlätta tillgängligheten för de företag som vill driva för-
säljning på torget har en ny torgstadga antagits. Torgstadgan innefattar fasta torgplatser vilket inne-
bär lättare bokning där polistillstånd inte krävs. En digitaliserad och helautomatisk bokningspro-
cess har tagits fram och är nu under analys och i slutfas av införandet. Det kommer öka användar-
vänligheten för försäljare och utställare. Vidare utbildas både interna kommunala verksamheter och 
externa aktörer som vill registrera event på Upplev Vallentuna och under hösten kommer kommu-
nen hålla föredrag om förbättrad kommunikation med föreningsliv och samhällsnyttan runt detta. 

Processer kring service och tjänsteutbud hålls uppdaterat via tätt samarbete i Torggruppen och 
kommunen ser goda relationer med såväl FastPartner som Centrumhandlarna vilket fortsatt är en 
viktig nyckel för att bibehålla den positiva trenden. Inom torghandeln finns i dagsläget ett stort ut-
bud av flera olika försäljare. Under sommaren har Pop-up parken återigen uppskattats på torget 
med solstolar, bänkbord, schackspel, fia med knuffspel och många sommarblommor. Centrumbuti-
ker har flyttat utanför sina skyltfönster för att skapa en än mer inbjudande inramning för möten och 
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handel. Kommunen arbetar även på bred front och förvaltningsöverskridande för att skapa trivsel 
med allt från blomsteruppsättningar, belysning och utformning av ytor. Men också för förbättrat 
och intensifierat engagemangmot civilsamhälle, inspirerande samarbeten med föreningar och nä-
ringsliv för utställning, uppvisning, föredrag, musik och dans med mera under pandemisäkrade for-
mer. 

Tillsammans med Naturens- och idrottens dag samt Torgfesten i september blir det en slags nystart 
på evenemang efter pandemins begränsningar. En utmaning är att marknader och festivaler återi-
gen börjar konkurrerar om marknadsknallar. Varvid det är viktigt att besöksantalet hålls uppe. Pla-
nen är att även till vintern skapa ett levande centrum genom att montera en mindre vinter pop-up 
park på torget. Tanken är att det ska lysa upp lite mer under den mörka årstiden. Pop-up parken ska 
innehålla vinterbelysning och växter för att locka besökare för att stanna upp en stund på torget. Ett 
stort utbud av nya restauranger och uteserveringar ska hela tiden kompletteras och underhållas för 
bibehållen och ökad ström av besökare. Allt för att skapa den naturliga mötesplatsen i Vallentuna 
centrum. 

Utveckling av kommunens lokaler i nära samverkan med verksamheter 

För att säkerställa sunda och säkra lokaler inklusive tomtmark tas årligen en prioritering av under-
hållsplan fram. Prioriteringarna grundar sig på statusinventeringar och verksamheternas behov. För 
att få nöjda hyresgäster är det viktigt att vara lyhörd och lyssna till verksamheternas synpunkter och 
önskemål. Nöjd Kund Index för fastighet har sjunkit och det handlar framförallt om att kontakten 
och kommunikationen mellan teknik och fastighetsförvaltningen och verksamheterna måste för-
stärkas. Väsentligt för en ökad kundnöjdhet är därför att utveckla processer och arbetssätt som 
främjar en bättre service och kunddialog. Ett övergripande förbättringsarbete har startat för att 
snabbare nå högre kvalitet till en lägre kostnad. En del är felanmälanprocessen där ett nuläge, bör-
läge och en handlingsplan har tagits fram för en kommunikativ och effektiviserad process. Det sker i 
dialog med interna och externa kunder och entreprenörer för att fånga önskat serviceläge. Ett för-
slag på en ny och tydligare gränsdragningslista som förtydligar ansvaret för åtgärder på fastighet-
erna och kostnader för dessa är framtagen. Den togs fram genom ett gemensamt och förvaltningsö-
verskridande arbetet vilket också har bidragit till en ökad förståelse för kommunens hyresmodell. 

Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017 

Anmälda våldsbrott per 100 000 invå-
nare 

- 528 642 568 790 

Nöjd-Region-Index - Trygghet (Medbor-
garundersökning) 

* - 55 - 56 

Andel invånare som känner sig trygga 
kvällstid % (Nationella trygg-hetsunder-
sökningen) 

* 73 -   

Nöjd-Kund-Index (NKI) kommunens lo-
kaler** 

- 49 - 57 - 

Antal åtgärdade felanmälningar relate-
rat till trygga och attraktiva offentliga 
miljöer 

2777*** 5 081 4 399 - - 

*Redovisas i verksamhetsberättelsen 
**NKI gällande kommunens lokaler genomförs vartannat år. 
***Från januari till och med augusti 
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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. 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Målanalysen visar att kommunen tar en aktiv roll i de samarbeten som ingåtts vilket främjar att Val-
lentunas unika värden och målbild får en tydlig förankring i arbetet med en växande storstadsreg-
ion. Bostadsutveckling och kompletterande bebyggelse planeras i hela kommunen i kollektivtrafik-
lägen längs Roslagsbanan och E18 och följer kommunens mål för utbyggnadstakt. Stort fokus ligger 
på att utveckla och påverka andra aktörer att skapa goda transportmöjligheter för kommunens invå-
nare. Målet bedöms således vara i fas och kunna uppfyllas vid årets slut. 

Externa samarbeten 

I syfte att skapa goda förutsättningar för Vallentunas utveckling är kommunen aktiv inom olika reg-
ionala samarbeten och arbetar metodiskt för att samverka med relevanta intressenter. I år har Val-
lentuna kommun tagit över ordförandeskapet för Stockholm Nordost (StoNo). Strukturer för samar-
betet har upparbetats och en planering för den externa kommunikationen har inletts. Även samar-
betet inom Arlandaregionen fortlöper, där Upplands Väsby innehar ordförandeskapet. Inom ramen 
för dessa samarbeten drivs regionala frågor, främst vad gäller infrastruktur och bostadsbyggande. I 
synnerhet har frågan om nytt riksintresse för Arlanda varit i fokus. Olika former av kommunikat-
ionsinsatser har genomförts i syfte att skapa förutsättningar för Vallentunas utveckling. 

Vallentuna växer 

Översiktsplanen är en viktig vägledning för en hållbar utveckling av kommunen där tillväxt och be-
varande balanserar. Pågående detaljplaner omfattar cirka 2 000 bostäder, vissa ligger i mycket ti-
digt skede. Byggstarter sker i nuläget för i snitt 300 bostäder per år över den senaste treårsperioden 
och skulle ha kunnat vara högre om inte bostadskonjunkturen påverkat och fördröjt byggföretagens 
uppstarter. 

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

Bostadsutveckling och kompletterande bebyggelse planeras i hela kommunen i kollektivtrafiklägen 
längs Roslagsbanan och E18. En stor omvandling och satsning sker i Vallentuna centrum i dialog 
med kommuninvånare, fastighetsägare och företag. Syftet är att möjliggöra fler bostäder vid stat-
ionen, tryggare stråk och ett större underlag för service och handel, som gynnar hela kommunen. På 
samma sätt inleddes utvecklingen av Lindholmens centrum under 2020 med dialog och idéarbete 
om hur service, trygga stråk och nya bostadsmiljöer kan bidra till ett attraktivt stationssamhälle. I 
den nya stadsdelen Kristineberg har slutbearbetning av de första detaljplanerna pågått och detalj-
plan för Kristineberg etapp 1 har vunnit laga kraft. Den miljöprofil som arbetats fram i en hållbar-
hetsdialog med byggaktörerna under 2018 ska nu in i en genomförandefas. 
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För att skapa goda transportmöjligheter för nuvarande och kommande kommuninvånare arbetar 
kommunen aktivt med att utveckla det kommunala vägnätet med fokus på säkra skolvägar, utveck-
lad cykelpendling och trafiksäkra bilvägar. Parallellt pågår regionens utbyggnad av Roslagsbanans 
dubbelspår och nya vagnar för ökad komfort och säkrare trafik. Kommunen har tecknat avtal inom 
Sverigeförhandlingen för utbyggnad av Roslagsbanan in till Stockholm City och arbetar för att få en 
motsvarande förhandling för en koppling till Arlanda. Trafikverket arbetar med en vägplan för väg 
268. Nuvarande inriktning är att öka trafiksäkerheten. Gång- och cykelväg planeras längs sträckan 
och kommunen arbetar för att den ska kopplas ihop hela vägen till Vallentuna tätort. 

Nämndens mål: Utveckla tillgängliga, hållbara, attraktiva och säkra transportmöjlig-

heter för Vallentunas invånare. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

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

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Vallentuna kommun deltar aktivt i flera regionala transportutvecklingsarbeten som direkt berör 
Vallentuna i syfte att driva och bevaka kommunens intressen. Detta sker utifrån målsättningen att 
kollektivtrafiken ska utvecklas till ett än mer attraktivt färdsätt. Utbyggnad av gång- och cykelvägar 
utgår från prioriteringar av säkra skolvägar och cykelpendling där flera åtgärder genomförts under 
året. Målet bedöms därmed vara i fas och prognosen är att målet uppnås vid årets slut. 

Strategisk trafikplanering i nära samverkan 

Kommunen deltar bland annat i pågående åtgärdsvalsstudier för Arningevägen och Norrortsleden, 
vägplan för väg 268 samt planeringsstudie för Roslagsbanans förlängning till City. I åtgärdsvalsstu-
dien för Arningevägen ingår även en åtgärdsvalsstudie för ny stombuss (del av kommande stom-
busslinje av Trafikförvaltningen benämnd stomlinje H mellan Arninge - Upplands Väsby via Vallen-
tuna) med fokus på framkomlighetsåtgärder på sträckan Arninge - Vallentuna. Hittills har ett antal 
kortsiktiga åtgärder identifierats till exempel förlängning av befintliga hållplatser. Långsiktiga åt-
gärder är under utredning till exempel korsningarna med Okvistavägen respektive Bällstabergsvä-
gen. Remiss med förslag till åtgärder planeras under september-oktober. Parallellt pågår en sträck-
ningsstudie för stombussen på återstående sträcka mellan Vallentuna och Upplands Väsby för att 
utreda och komma överens om lämplig sträckning för stomlinjen. I vägplanen för 268 har länssty-
relsen avstyrkt en ny genare väg i anslutning till Granakurvan av kulturmiljöskäl. Trafikverket utre-
der förnärvarande hur projektet vidare ska bedrivas. Trafikverkets inriktning för fortsatt arbete är 
att framför allt fokusera på trafiksäkerhetsåtgärder längs med befintlig väg som en del av detta kan 
det bli aktuellt att inkludera sträckan Gullbron - Vallentuna centrum som idag inte omfattas av ar-
betet. Åtgärdsvalsstudien för Norrortsleden förbereder ett kapacitetshöjande paket kring Löt-
tingetunneln och trafikplatserna Rosenkälla, Mossen, Täby Kyrkby och Tunberget inför kommande 
Länsplan. Ett förslag till Åtgärdsvalsstudie har under augusti remitterats till bland annat Vallentuna 
kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med förslag till svar för politisk behandling un-
der oktober. I planeringstudie Roslagsbanans förlängning till City har ett tidigt samråd genomförts 
och lokaliseringsstudie har påbörjats. Även åtgärder på befintlig bana är aktuella. I Vallentuna ut-
reds dubbelspårutbyggnad på sträckan Vallentuna station - Ormsta station. 

Vallentuna kommun för en kontinuerlig dialog med trafikförvaltningen för uppstart av anropstyrd 
trafik i delar av kommunen. Anropsstyrd trafik är kollektivtrafik som endast utförs om någon i för-
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väg begärt att få resa. Trafikförvaltningen genomförde ny trafikupphandling våren 2020, efter över-
klagan har uppdraget tilldelats Transdev. Start preliminärt under år 2022. 

Utbyggnad av gång- och cykelvägar 

Utbyggnad av gång- och cykelvägar utgår från prioriteringar av säkra skolvägar och cykelpendling. 
Cykelplanen som togs fram under 2015 är inte politisk antagen men är ett underlag för att utveckla 
cykelvägar inom kommunen. Under 2020 utfördes en förstudie och projektering har tagits fram för 
en första etapp för gång- och cykelväg mellan Vallentuna och Karby/Brottby. Etapp ett, Billisten-
Åkersbergavägen är under byggnation och färdigställs under september månad. En andra etapp 
med förlängning till Össeby Garns kyrka utreds och förhandlingar av mark pågår. Detaljprojektering 
är klar för en gång- och cykelväg norr om Lindholmen, byggstart avvaktar detaljplan för Lindhol-
men-Strömgården. Anläggande av gång- och cykelväg längs Bällstabergsvägen och asfaltering av cy-
kelväg söder om Kragstalund avvaktar Roslagsbanans färdigställande och beräknas påbörjas våren 
2022. En breddning av Okvistavägen med ett extra körfält för att underlätta busstrafiken planeras 
till hösten. Promenadstråket runt Vallentunasjön har under sommaren fått en första upprustning 
med bland annat spång, nytt grus och slyröjning. Åtgärderna är utförda vid sjöns södra del. 

För att öka pendling inom kollektivtrafiken kommer fler infartsparkeringar att anläggas vid Ormsta 
station och Lindholmens station, utbyggnad beräknas att ske under 2022-2023. En utredning pågår 
för att anlägga en ny cykelparkering i Kragstalund. Gällande trafiksäkerhet har bland annat en åt-
gärdsvalsstudie av Lindholmsvägen mynnat ut i en rapport med åtgärdsförslag på trafiksäkerhets-
höjande åtgärder. Utifrån den har en ny cirkulationsplats vid Lindholmsvägen – Lingsbergsvägen 
anlagts under våren, breddning av Lindholmsvägen avseende den kommunala delen kommer att 
färdigställas under året. En annan säkerhetshöjande åtgärd är att tunneln under Lindholmsvägen 
vid cirkulationsplatsen får Vallentunas första effektbelysning som kommer att invigas i början av 
september. Säkra skolvägar ses över kontinuerligt och har alltid en hög prioritet. Även befintliga 
vägnätet och gång- och cykelnätet underhålls med ny beläggning och upprustning av vägbelysning. 
En beläggningsplan har tagits fram bland annat för att effektivisera och underlätta planering samt 
genomförande, ett flertal gator har fått ny beläggning under våren och sommaren. 

Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017 

Nöjd med kommunala gator och vägar 
(NKI)* 

** - 50 - 55 

Nöjd med kommunala gång- och cykel-
vägar (NKI)* 

** - 50 - 54 

*SCB:s medborgarenkät genomförs på hösten vartannat år (ojämnt år) 
**Redovisas i verksamhetsberättelsen 
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Styrkort 

Kund/invånare 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Rikets 
snitt 

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

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

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

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

Öppna jämförelse Nöjd-Kund-Index (NKI) - Företags-
klimat (SKR) 

- 75 67 74 

Nöjd Upphandlings Index (NUI) 66 63 - 64 

*SCB,s medborgarundersökning genomförs vartannat år. Årets resultat redovisas i verksamhetsberättelsen. 

Analys och kommentar 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför i samverkan med Stockholm Business Alliance 
(SBA) en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. 
Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera myndighets-
områden. Kommunen mäts utifrån flera olika områden såsom information, tillgänglighet, bemö-
tande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. I enkäten för upphandling ställs delvis andra frågor 
och den skiljer sig därför från övriga myndighetsområden. 

189 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen 2020. Svars-
frekvensen var på 53 procent, en procentenhet lägre än föregående år. Antalet svar i undersök-
ningen uppgick till 29 431, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med föregående år. 
Minskningen kan helt förklaras av pandemin och de konsekvenser som denna medfört. 

Resultatet för Vallentuna visar att företagare i Vallentuna fortsätter att uppge en ökad nöjdhet med 
kommunernas service. Det totala NKI resultatet för Vallentuna kommun steg från 67 till 75 i index 
där max är 100. 

Följande myndighetsområde fick respektive NKI-resultat: bygglov 80, markupplåtelse 88, livsme-
delskontroll 84, miljö- och hälsoskydd 64. Inom serveringstillstånd och brandskydd finns inget re-
sultat att redovisa. För att ett myndighetsområde ska särredovisas behövs minst 7 enkätsvar. 

Det samlade resultatet för Nöjd Upphandlings Index (NUI) är 66 vilket är något över snittet i riket. 
Högst ligger Vallentuna avseende information 73, tillgänglighet 75 (78) och effektivitet 71 och bemö-
tande 71 (76). Lägst får kommunen inom området kompetens 67 (62). Siffrorna inom parentes 
anger förra årets resultat. När en kommun har ett NKI/NUI på 70 eller högre bedöms det vara ett 
högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat. 
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Verksamhet 

  
Prognos 

2021 
Utfall pe-

rioden 
Helår 2020 

Helår 
2019 

Energiförbrukning för uppvärmning, verk-
lig förbrukning, kWh/m2* 

- - 77,5 90,5 

Energiförbrukning för uppvärmning, grad-
dagskorrigerad förbrukning, kWh/m2* 

- - 94,1 96,8 

Andel akut underhåll av totala kostnader 
för kommunens fastigheter 

2,9 % 3,3 % 3,3 % 3,4 % 

Årlig befolkningsutveckling 0,4 % 0,3 % 0,1 % 1,9 % 

Antal kommuninvånare 34 244 34 206 34 119 34 085 

Antal nystartade företag - 187 325 266 

Antal företag totalt - 4 089 3 970 3 908 

Antal byggda bostäder (byggstarter) 245 - 243 284 

Antal antagna detaljplaner 4 1 10 2 

Antal detaljplaner som fått laga kraft 4 3 8 - 

Antal planremisser 11 3 14 4 

Driftkostnad gatubelysning, kr/ljus-
punkt** 

- - 719,3 870,0 

Energianvändning per gatubelysning, 
kWh/ljuspunkt** 

- - 196,6 - 

*Statistik för energiförbrukning redovisas i verksamhetsberättelsen. 
**Gatustatistik publiceras i KOLADA våren 2022 

Analys och kommentar 

Det akuta underhållet på kommunens fastigheter uppgick för perioden till 3,3 procent av fastighets-
avdelningens totala kostnader. Det akuta underhållet har inte en linjär förbrukning utan är just 
akut. Prognosen för helåret är 2,9 procent. Det proaktiva arbetet med det planerade underhållet och 
investeringsåtgärder förväntas resultera i färre kostsamma akuta åtgärder. 

Befolkningsutvecklingen var mycket svag 2020 som följd av ändrade flyttmönster under pandemin. 
Inflyttningen till kommunen omflyttningen mellan bostadstyper minskade samtidigt som utflytt-
ningen till andra kommuner utanför Stockholmsområdet ökade. I prognosen för 2021 har en stor 
försiktighet (nedskrivning mot normalår) därför vidtagits. Byggnationstakten med färdigställda bo-
städer kommer att vara som planerat, cirka 200, men antal personer som flyttar in till dem är be-
räknat som färre än vad som varit vanligt under åren tidigare. Det gör att prognosen i början av året 
sattes till en ökning med endast 125 personer, från 34 119 till 34 244. Det brukar vara stor variation 
under året, månadsutvecklingen är inte linjär. Till och med april månad skedde en minskning av be-
folkningen. Sedan dess har befolkningsutvecklingen svängt till en ökning, från april räknat med 165 
personer, till 34 206 personer. Det indikerar att den prognos som gavs i början av året står fast på 
cirka 34 240 - 34 250 personer. Historiskt sett är kommunen i en period av låg befolkningstillväxt 
vilket gör att övrig planering av verksamhetsvolymer och investeringar i verksamhetsfastigheter de 
närmsta åren behöver vara noga planerade och anpassade för detta tills byggnationerna successivt 
ökar igen framöver, med framförallt inflyttning i Kristineberg men även centrala Vallentuna. 

Årets prognostiserade byggstarter är 245 stycken och är fördelat på följande antagna detaljplaner 
Kumla-Stensta, Kårsta-Rickeby 1, Lindholmen-Strömgården, Lindholmen-Uppsäter, Tingvalla, 
Västra Manhemsvägen, Kragstalund östra, förtätning Vallentuna centrum (Tärningen), Gärdesvä-
gen och Gamla Polishuset. Utöver byggnation i gällande detaljplaner så tillkommer byggstarter ut-
anför detaljplan och då företrädesvis på landsbygden. 

Förutsättningarna för 50 av dessa byggstarter är extra osäkra. Det gäller byggstarter i detaljplanerna 
Gamla Polishuset som vunnit laga kraft under sommaren respektive Kragstalund Östra som har va-
rit överklagad fram till sommaren men nu fått laga kraft. Att en detaljplan eller ett beslut fått laga 
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kraft innebär att beslutet inte längre går att överklaga. Det kan ske antingen genom att tiden för 
överklagan löpt ut eller att en överklagan behandlats eller avvisats av domstol. Under året har ytter-
ligare en detaljplan fått laga kraft, Åbyholm. 

Orsaken till att antalet detaljplaner som fått laga kraft är högre än antalet antagna detaljplaner be-
ror på att två av de detaljplaner som antogs förra året blev överklagade. Under sommaren fattade 
domstolen beslut om att överklagan inte tas vidare för dessa ärenden som därmed får laga kraft di-
rekt. Prognosen för året är det finns 11 stycken planremisser som är på gång. 

Nyckeltalen för den gatustatistik som gäller belysning är intressant att följa då de ger en indikation 
på om effektiviseringar som genomförs minskar faktiska kostnader och bidrar till en bättre energi-
användning. Det pågår ett kontinuerligt arbete i verksamheten med att byta ut gamla armaturer mot 
LED samt att säkra ned anläggningar som i dagsläget ligger på en för hög ampere i säkringen. 
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Ekonomi 

Avsnittet beskriver ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet. 

Sammanfattning 

Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en positiv avvikelse om 26,6 
miljoner kronor i förhållande till budgeterat resultat. Det prognostiserade överskottet redovisas dels 
inom kommunledningskontoret med 0,5 miljoner kronor och resterande 26,1 miljoner kronor inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det prognostiserade överskottet inom samhällsbyggnadsförvalt-
ningen förklaras av att det inkommit exploateringsintäkter samt markförsäljning som inte ingår i 
budgeten. Redovisningen har förändrats i enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och 
redovisning. Exempelvis redovisas nu planintäkter och plankostnader inom driftredovisningen 
istället för att som tidigare bokföras inom exploatering i balansräkningen. Årsprognosen är därmed 
ett överskott om 28,6 miljoner kronor. Därutöver finns ett prognostiserat underskott med 2,5 miljo-
ner kronor inom både mark- och exploatering samt planavdelningen på grund av minskning av de-
biterbara timmar för tidsdebitering i projekt. 

Mnkr 
Sparande i 
eget kapi-

tal 

Budget 
2021 

Avvikelse 
prognos 

2021 

Avvikelse 
2020 

Avvikelse 
2019 

Kommunstyrelsen - KLK 3,9 -113,0 0,3 7,6 6,7 

Räddningstjänst - -20,4 0,2 0,1 0,0 

Kommunstyrelsens oförutsedda 
(KSOF) 

- -10,0 0,0 5,0 5,0 

Resultatenhet inom fastighets-
avdelningen, TFF 

0,2 0,0 0,0 0,9 0,2 

Resultatenhet avfallshantering*, 
TFF 

2,6 0,0 0,0 1,7 0,2 

Kommunstyrelsen-TFF exkl. re-
sultatenheter 

- -57,9 0,0 - - 

Kommunstyrelsen-SBF, exkl. ex-
ploateringsprojekt i drift 

3,9 -14,9 -2,5 - - 

Exploateringsprojekt i drift - -5,0 28,6 - - 

Totalt kommunstyrelsen exkl. 
avfallshantering 

8,0 -221,2 26,6 13,6 11,9 

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

Verksam-
het 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2021 

Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Kommunledningskontorets verksamheter     

TOTALT          

K -135,3 -76,4 56 % -136,4 -1,1 -135,4 -81,1 60 % -125,2 

I 22,3 14,8 67 % 23,8 1,5 29,5 17,9 61 % 26,9 

N -113,0 -61,6 54 % -112,7 0,3 -105,9 -63,2 60 % -98,3 

Politisk verksamhet     

K -15,5 -9,9 64 % -15,6 -0,1 -15,5 -9,2 59 % -14,4 

I 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

N -15,5 -9,9 64 % -15,6 -0,1 -15,5 -9,2 59 % -14,4 

Kommungemensam verksamhet  

K -27,2 -9,0 33 % -27,5 -0,3 -18,5 -8,9 48 % -14,4 

I 2,7 2,0 75 % 3,0 0,3 0,0 1,1  0,2 

N -24,6 -7,0 28 % -24,6 0,0 -18,5 -7,9 43 % -14,2 

Kansli  

K -6,9 -4,1 60 % -6,6 0,3 -6,3 -3,9 62 % -6,0 

I 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

N -6,9 -4,1 60 % -6,6 0,3 -6,3 -3,9 62 % -6,0 

Stab         

K -8,1 -3,9 48 % -8,4 -0,3 -7,5 -3,4 46 % -5,9 

I 1,6 1,5 90 % 1,9 0,3 1,4 1,0 70 % 1,4 

N -6,5 -2,5 38 % -6,5 0,0 -6,0 -2,4 40 % -4,5 

Kontaktcenter  

K -6,5 -4,1 63 % -6,5 0,0 -6,4 -3,8 60 % -5,6 

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

N -6,5 -4,0 61 % -6,4 0,1 -6,4 -3,8 59 % -5,5 

Ekonomiavdelningen  

K -17,9 -10,7 60 % -17,9 0,0 -17,8 -11,4 64 % -17,4 

I 0,4 0,6 162 % 0,7 0,3 0,4 0,2 56 % 0,4 

N -17,6 -10,1 57 % -17,3 0,3 -17,4 -11,1 64 % -17,0 

HR-avdelningen        

K -14,0 -8,1 58 % -13,8 0,2 -14,9 -9,2 62 % -14,4 

I 0,7 0,0 2 % 0,5 -0,2 0,7 0,3 39 % 1,6 

N -13,3 -8,1 61 % -13,3 0,0 -14,2 -9,0 63 % -12,8 
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Verksam-
het 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2021 

Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Kommunikation och marknad 

K -12,2 -7,7 63 % -12,9 -0,7 -12,2 -7,2 59 % -11,1 

I 
0,0 1,0 9 770 

% 
1,0 1,0 0,0 0,1 300 

% 
0,1 

N -12,2 -6,7 55 % -11,9 0,3 -12,2 -7,1 58 % -11,0 

Egen försörjning        

K -13,9 -9,6 69 % -13,6 0,3 -24,0 -16,1 67 % -24,4 

I 13,9 7,7 55 % 13,6 -0,3 24,0 13,3 55 % 20,4 

N 0,0 -2,0  0,0 0,0 0,0 -2,8  -4,0 

IT-avdelningen         

K -13,0 -9,3 72 % -13,6 -0,6 -12,2 -7,8 64 % -11,7 

I 3,0 2,0 66 % 3,0 0,0 2,9 1,9 65 % 2,8 

N -9,9 -7,3 74 % -10,5 -0,6 -9,4 -6,0 64 % -9,0 

 

 

       

Verksam-
het 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2021 

Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Räddningstjänst         

K -20,4 -13,5 66 % -20,2 0,2 -20,1 -13,3 66 % -20,0 

I 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

N -20,4 -13,5 66 % -20,2 0,2 -20,1 -13,3 66 % -20,0 

 

 

         

Verksam-
het 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2021 

Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF)     

K -10,0 0,0 0 % 10,0 0,0 -5,0 0,0 0 % 0,0 

I 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

N -10,0 0,0 0 % 10,0 0,0 -5,0 0,0 0 % 0,0 

K = kostnad, I = intäkt, N = netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal. Sum-
man av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. 
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Analys och kommentar 

Helårsprognosen för kommunledningskontorets verksamheter är ett överskott om 0,5 miljoner kro-
nor inklusive räddningstjänst och kommunstyrelsen budget för oförutsedda utgifter (KSOF). Pro-
gnosen baseras på att budgeten för (KSOF) nyttjas i dess helhet. KSOF har inför 2021 fått en utökad 
budget med 5,0 miljoner kronor vilket innebär att den totala budgetramen för KSOF uppgår till 10,0 
miljoner kronor. 

Inför 2021 har Vallentuna kommun tagit över värdskapet och ordförandeskapet för samarbetet 
Stockholm Nordost (STONO). Samarbetet sker mellan kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, 
Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Intäkter och kostnader redovisas inom kommungemensam 
verksamhet. Det ekonomiska utfallet redovisas till den politiska ledningsgruppen för samarbetet 
och påverkar inte Vallentuna kommuns resultat. 

På grund av pandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att kommunen 
får ersättning från Försäkringskassan för sjuklönekostnader. Från och med augusti 2020 till och 
med september 2021 tillämpas en beräkningsmodell för ersättningen som baseras på hur stora sjuk-
lönekostnader kommunen haft. 

Kommunledningskontoret har blivit beviljade ersättningen från Socialstyrelsen. Ersättningen avser 
vissa merkostnader som kommunen haft inom hälso- och sjukvårdsverksamhet med anledning av 
pandemin. Ersättningen är resultatförd inom respektive enhet. Detta innebär att några verksam-
heter prognostiserar med ett mindre överskott, samt att några tjänster har varit, och kommer att 
vara vakanta under delar av året. Detta sammantaget bidrar till en prognostiserad positiv avvikelse. 

Inom kommunledningskontoret pågår en satsning inom området; miljö, hälsa och hållbar utveckl-
ing, detta kan medföra kostnader som ej är budgeterade men har beaktats i prognosen. Under som-
maren påbörjades ett arbete med att upprätta ett platsflexibelt kontor på kommunledningskontoret. 
Bland annat har antal konferensrum utökats som inretts med återbrukade inventarier. 

Inom den politiska verksamheten prognostiserar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ett 
underskott om 0,3 miljoner kronor. Orsaken till det prognostiserade underskottet är ökade sam-
manträdeskostnader. Övriga verksamheter inom området gör ett prognostiserat överskott om 0,2 
miljoner kronor. Det beror dels på en återbetalning gällande Arlandasamarbetet, dels på att utdelat 
bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller stiftelser blivit lägre än budgeterat. Detta 
ger sammantaget ett prognostiserat underskott om 0,1 miljoner kronor för den politiska verksam-
heten. 

Inom ekonomiavdelningen prognostiserar upphandlingsenheten ett underskott till följd av in-
satser i samband med överprövningar, denna prognos kan komma att revideras i de fall antalet 
överprövningar skulle öka under hösten. Underskottet täcks av övriga delar inom avdelningen dels 
genom högre intäkter än beräknat i form av covidbidrag samt vakans av tjänst 

Årsprognosen för egen försörjning är enligt budget. Flera av kommunens återsökningar om tom-
hyresersättningar är dock föremål för rättslig prövning i Förvaltningsrätten. En ändring av tidigare 
praxis och regelverkstillämpning hos Migrationsverket kan minska kommunens möjligheter till 
tomhyresersättning. Prognosen är därför osäker. Budgeten för egen försörjning är uppbyggd så att 
kostnaderna för mottagandet täcks av intäkterna för mottagandet. Under 2021 prognostiseras lägre 
kostnader såväl som lägre intäkter jämfört med 2020. Ett lågt mottagande 2020 ger en fortsatt ef-
fekt även 2021 på intäktsnivån. Samtidigt har även kommunens kostnader minskat för verksam-
heten, utifrån färre antal bostäder. Kommunen har tagit emot större delen av kommunens årskvot 
av anvisade nyanlända. 

Ett underskott prognostiseras inom IT-avdelningen med 0,6 miljoner kronor. Orsaken till det 
prognostiserade underskottet är att en medarbetare flyttats över från socialförvaltningen till IT-av-
delningen. Budgeten för personalkostnader har inte flyttas med utan ett underskott redovisas därför 
inom avdelningen och motsvarande belopp redovisas som ett överskott inom socialförvaltningen. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mnkr 
Budget 

2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2021 

Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Samhällsbyggnadsförvaltningen      

TOTALT     

K -17,3 -12,6 73 % -19,8 -2,5     

I 2,4 3,3 135 % 2,4 0,0     

N -14,9 -9,3 62 % -9,6 -2,5     

Fysisk planering     

K -4,5 -3,0 68 % -6,5 -2,0 -4,5 -2,9 66 % -5,3 

I 0,1 0,1 229 % 0,1 0,0 0,3 0,1 20 % 0,0 

N -4,5 -2,9  -5,8 -2,0 -4,2 -2,9  -5,2 

Markreserven  

K -0,4 -0,3 71 % -0,4 0,0     

I 0,1 0,0 38 % 0,1 0,0     

N -0,3 -0,3  -0,3 0,0     

Natur och vattenvård  

K -2,9 -3,0 103 % -2,7 0,2     

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

N -2,9 -3,0 103 % -2,7 0,2     

Gemensam administration     

K -7,7 -4,5 59 % -7,6 0,1     

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

N -7,7 -4,5  -7,6 0,1     

Arrenden     

K -0,3 -0,2 67 % -0,3 0,0     

I 2,3 1,6 71 % 2,3 0,0     

N 2,0 1,4 70 % 2,0 0,0     

Exploatering övrigt     

K -1,5 -1,5 103 % -2,3 -0,8 -0,7   1,0 

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 

N -1,5 -1,5 103 % -2,3 -0,8 -0,7   1,0 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal 
(mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. 

Analys och kommentar 

Prognosen är att verksamheterna totalt kommer att generera ett underskott om 2,5 miljoner kronor. 

Både mark- och exploatering (exploatering i övrigt) samt planavdelningen inom fysisk plane-
ring prognostiserar en minskning av debiterbara timmar för tidsdebitering i projekt. Personalen 
inom respektive verksamhet arbetar i projekt (i likhet med externa konsulter) och deras nedlagda 
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timmar leder till en kostnadsminskning i form av minskade personalkostnader istället för att gene-
rera en intäkt. Uppskattningsvis saknas det cirka 3 100 timmar som kan hänföras till personalom-
sättning. Den totala effekten av detta beräknas uppgå till 3,1 miljoner kronor. Ytterligare timmar i 
tidsdebiteringen befaras falla bort till följd av omprioriteringar där avdelningarna nu behöver arbeta 
mer i projekt som ej är debiterbara, den uppskattade effekten av detta beräknas bli ett bortfall om 
0,4 miljoner kronor. Sedan tillkommer arbeten i projekt som befinner sig i genomförandefas i större 
utsträckning än tidigare år då kommunen nu befinner sig i ett expansivt skede. Detta får ekono-
miska konsekvenser eftersom genomförandefasen innebär en lägre timdebitering än planskedefa-
sen. På grund av den långa samhällsplaneringsprocessen och det faktum att många projekt är både 
stora och komplexa kan det vara svårt att estimera risker och tidsfördröjningar - effekten är bero-
ende av vilka projekt som är i gång. 

Effekten av svårigheterna med att estimera risker och tidsfördröjningar är mer tydlig i redovis-
ningen för verksamhetsåret 2021 då kommunen i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) sedan början av året redovisar planintäkter och plankostnader direkt i driftre-
dovisningen, där tidsdebiteringen ingår, under posten exploateringsprojekt i drift i samband med 
att de uppkommer. Tidigare redovisades kostnaderna i balansräkningen för att sedan återföras re-
sultatet tillsammans med intäkten vilket medförde en jämnare driftredovisning. En kostnad och 
dess förväntade intäkt uppkommer, i exploateringsprojekten, vid helt olika tidpunkter och ibland 
med flera års tidsförskjutning vilket leder till att det nya sättet att redovisa ger en ojämn och fluktu-
erande driftredovisning. 

Till skillnad från intäkterna i "Exploateringsprojekt i drift" så uppstår kostnadsminskningen för 
tidsdebitering i projekt för verksamheterna innevarande år för den tid som egen personal lägger ner 
i projekten. Det medför svårigheter med både budgetering samt prognostisering. Kommunen behö-
ver nu gradvis hitta nya sätt att budgetera och prognostisera vilket påbörjades inför budgetåret 
2021. Arbetet behöver dock fortsätta även under de nästkommande åren. 

Bortfallet av kostnadsminskningen i tidsdebitering i projekt pareras delvis genom minskade löne-
kostnader, kostnadsmedvetenhet i alla led samt att en fördjupad översiktsplan skjuts upp. Även den 
gemensamma administrationen för förvaltningen bidrar till att täcka bortfallet då exempelvis kost-
nader för material, utbildningar, konferenser men även företagshälsovårdsrelaterade kostnader 
minskat i förhållande mot ett normalår på grund av pandemin. Majoriteten av förvaltningens med-
arbetare har i och med pandemin fortsatt att arbeta på distans vilket medför minskade kostnader. 

  

Exploateringsprojekt i drift 

Verksam-
het 

(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Exploateringsprojekt i drift        

K -13,1 -12,1 92 % -16,8 -3,7     

I 
8,1 40,4 497 

% 
40,4 32,3     

N -5,0 28,4  23,6 28,6     

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal 
(mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. 

Analys och kommentar 

Orsaken till det stora överskottet i delårsrapporten vilket uppgår till cirka 28 miljoner kronor beror 
på markförsäljningar samt gatukostnadsersättningar vilka aldrig budgeteras för. Under juni månad 
så vann bygglovet för Gärdesvägen hus C och D laga kraft. I samband med detta överlät kommunen 
hela fastigheten Vallentuna Prästgård 1:175 för en total likvid på 20,9 miljoner kronor varav 14,9 
miljoner kronor var köpeskilling för mark. Andra stora försäljningar som skett under året är Gär-
desvägen samt Åbyängar. 

Som tidigare nämnts redovisas nu planintäkter och plankostnader inom driftredovisningen under 
"Exploateringsprojekt i Drift" vilket leder till ett ojämnt resultat över året och medför svårigheter 
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med prognostisering. Markförsäljning budgeteras aldrig då det är väldigt osäkert när i tiden en för-
säljning inträffar och innebär således en hög risk i budget. 

Teknik och fastighetsförvaltningen (TFF) 

Exklusive resultatenheter 

Mnkr 
Budget 

2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2021 

Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

TFF exklusive resultatenheter      

Totalt     

K -86,1 -51,3 60 % -87,9 -1,7     

I 28,2 21,2 75 % 29,9 1,7     

N -57,9 -30,1  -57,9 0,0     

Markreserven     

K -2,0 -0,8 43 % -2,0 0,0     

I 0,5 0,4 67 % 0,5 0,0     

N -1,4 -0,5  -1,4 0,0     

Parkeringsverksamheten     

K -2,6 -1,0 38 % -2,8 -0,2 -1,3 -0,9 68 % -1,3 

I 0,9 1,0 117 % 1,0 0,2 1,0 0,8 80 % 1,0 

N -1,8 0,0  -1,8 0,0 -0,3 -0,1  -0,3 

Väghållning     

K -33,8 -21,1 62 % -35,3 -1,5 -35,5 -22,6 64 % -36,3 

I 0,4 1,9 478 % 1,9 1,5 3,2 2,2 68 % 3,7 

N -33,4 -19,2  -33,4 0,0 -32,3 -20,4  -32,6 

Parkverksamheten     

K -13,7 -7,9 57 % -13,7 0,0 -12,7 -7,2 57 % -12,1 

I 0,1 0,0 92 % 0,1 0,0 0,1 0,1 164 % 0,1 

N -13,6 -7,8  -13,7 0,0 -12,7 -7,1  -12,0 

Gemensam administration     

K -13,5 -7,9 58 % -13,5 0,0     

I 7,5 5,0 67 % 7,5 0,0     

N -6,0 -2,9  -6,0 0,0     

Skogsavverkning        

K -0,4 0,0 10 % -0,4 0,0     

I 0,1 0,1 124 % 0,1 0,0     

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

Flyktingmottagande     

K -1,3 -0,9 67 % -1,3 0,0     

I 0,0 0,0  0,0 0,0     

N -1,3 -0,9  -1,3 0,0     
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Mnkr 
Budget 

2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2021 

Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Bostäder (bo-
stadsrättsför-
eningar)) 

        

K -18,9 -11,7 62 % -18,9 0,0 -18,8 -10,7 59 % -18,2 

I 18,9 12,8 68 % 18,9 0,0 18,9 12,5 67 % 18,8 

N 0,0 1,1  0,0 0,0 0,1 1,9  0,6 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal 
(mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. 

Analys och kommentar 

Teknik- och fastighetsförvaltningens helårsprognos är att verksamheter kommer att bedrivas enligt 
budget. 

Helårsprognosen är enligt budget men det finns kostnader som har ökat framförallt inledningsvis av 
året. Kostnaden för vinterväghållning överstiger budget med cirka 1,7 miljoner kronor. Under en 
kort period kom stora snömängder och för att säkra framkomligheten för trafik och räddningstjänst 
behövde snö forslas bort. Bortforsling av snö medför höga kostnader. Temperaturskiftningar med 
plus- och minusgrader medförde även ökade insatser för halkbekämpning. Fler halkbekämpnings-
insatser utfördes utöver de som ingår i entreprenadavtalet vilket ökade kostnaderna ytterligare då 
insatser utöver avtalet är kostnadskrävande. Verksamhet väghållning beräknar att kunna täcka un-
derskottet främst genom ökade försäkringsersättningar och att grundavtalet för vägdrift samt 
grundavtalet för tilläggstjänster beräknas bli lägre än budget. Grundavtalet för tilläggstjänster upp-
skattas bli lägre då det kontinuerliga planerade underhållet medför att driftunderhållet minskar. 
Även det nya belysningsavtalet har en lägre fast kostnad med a- conto priser vilket medför en bättre 
styrning och minskade kostnader. 
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Resultatenhet fastighet 

Mnkr 
Budget 

2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Resultatenhet Fastighet        

Totalt          

K -228,8 -155,0 68 % -227,8 1,0 -254,6 -167,3 66 % -252,9 

I 228,8 155,1 68 % 227,8 -1,0 261,6 174,7 67 % 260,9 

N 
0,0 0,1  0,0 0,0 7,0 7,4 106 

% 
7,9 

Administrativa kostnader        

K -16,6 -10,3 62 % -16,5 0,1 -16,7 -10,6 63 % -16,9 

I 
0,7 0,5 80 % 0,7 0,0 0,7 0,7 100 

% 
1,0 

N -15,9 -9,7 61 % -15,8 0,1 -16,0 -9,9 62 % -15,9 

Fastex          

K 
-5,0 -3,7 74 % -4,2 0,9 -3,5 -3,5 102 

% 
-5,6 

I 5,0 3,0 59 % 3,2 -1,8 3,5 2,8 79 % 4,7 

N 0,0 -0,8  0,9 -0,9 0,0 -0,8  -0,9 

Fastighetsservice, personalkostnader, m.m.     

K -8,8 -5,0 56 % -7,8 1,1 -8,0 -5,0 62 % -7,4 

I 2,4 1,4 61 % 2,1 -0,3 3,8 1,6 42 % 2,5 

N -6,5 -3,5 54 % -6,5 0,8 -4,2 -3,4 80 % -5,0 

Egna- och hyrda fastigheter     

K -181,9 -125,2 69 % -182,4 -0,5 -200,7 -133,0 66 % -200,7 

I 204,4 138,5 68 % 204,9 0,5 227,1 151,9 67 % 227,1 

N 22,5 13,2 59 % 22,5 0,0 26,4 18,8 71 % 26,4 

Ägda bostadsfastigheter     

K -2,9 -1,8 62 % -2,9 0,0 -2,3 -1,3 57 % -2,0 

I 2,9 2,0 68 % 2,9 0,0 3,1 2,0 63 % 3,0 

N -0,1 0,1  -0,1 0,0 0,9 0,7 80 % 1,0 

Städ- och konferensservice     

K -13,5 -9,0 67 % -14,0 -0,5 -23,4 -13,9 59 % -20,3 

I 13,5 9,8 72 % 14,0 0,5 23,4 15,8 68 % 22,6 

N 0,0 0,7  0,0 0,0 0,0 2,0  2,3 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal 
(mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. 

Analys och kommentar 

Helårsprognosen för resultatenhet fastighet är att verksamheterna kommer att bedrivas enligt bud-
get. 

För perioden redovisar resultatenheten ett positivt resultat på 0,1 miljoner kronor. Det beror på att 
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verksamheterna inte har en linjär förbrukning av vissa kostnader till exempel elkostnader. Elkost-
naderna är generellt högre under vinterhalvåret. Dock är elkostnaderna för perioden 32 procent 
högre jämfört med samma period 2020. De ökade elkostnaderna utgörs dels av en högre elförbruk-
ning på grund av kallare period jämfört med föregående år men också på grund av att elpriserna har 
ökat. 

Verksamhet Fastex har avvecklats under augusti. Detta på grund av nya direktiv gällande bidrag 
från Arbetsförmedlingen för antal tilldelade extratjänster per kommun. Enheten prognostiserar ett 
negativt resultat på 0,9 miljoner kronor på grund av lägre intäkter och avvecklingskostnader för 
personal och bil. 

Verksamhet Fastighetsservice prognostiserar ett positivt resultat på 0,8 miljoner kronor på grund 
av en vakant tjänst vilken inte kommer att tillsättas under året. 

Städservice redovisar ett positiv resultat för perioden på 0,7 miljoner kronor då alla intäkter inte är 
linjära i år, helårsprognosen för verksamheten är enligt budget. En översyn av alla städytor och 
städavtal inklusive timpris pågår inom städservice, målet är att få en kostnadseffektivisering för 
städservice kunder. 

Ett förslag till ny organisation har tagits fram av teknik- och fastighetsförvaltningens ledningsgrupp 
och har presenterats för huvudskyddsombud och medarbetare. På grund av den sjunkande befolk-
ningsökning och statistik särskilt inom förskole- och skolåldrar gör att barn- och ungdomsförvalt-
ningen behöver minska sitt lokalanvändande samtidigt som teknik- och fastighetsförvaltningen be-
höver minska sin organisation för att matcha nya förutsättningar. Den nya kommunplanen för 2022 
pekar på större krav att bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet till låg kostnad. Prognosen 
för 2022 visar på ett stort underskott i den hyresfinansierade fastighetsbudgeten vilket ställer krav 
på besparingar och effektiviseringar inom fastighets verksamheter. Beslut om sänkt hyra i kommun-
plan 2022 medför behov av effektiviseringar för att nå en budget i balans. Beslut om sänkt intern-
ränta i KP 2022 löser stora delar med ytterligare effektivisering behöver vidtas. Beslut om ny orga-
nisation förväntas under mitten av september och föreslås gälla från första januari 2022. 

Resultatenhet avfall 

Mnkr 
Budget 

2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Resultatenhet Avfall      

K -35,0 -9,3 27 % -30,5  4,5  -29,4 -9,2 31 %  -27,8  

I 35,0 10,1   30,5   -4,5  29,4 10,0 34 %  29,5  

N 0,0 0,8  0,0  0,0  0,0 0,8   1,7  

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal 
(mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. 

Analys och kommentar 

Helårsprognosen är att verksamheten kommer ha en budget i balans förutsatt att ny avfallstaxa an-
tas av kommunfullmäktige i september. 

Avfallsverksamheten har ett ackumulerat överskott på 2,6 miljoner och förslaget är att nyttjas inför 
kommande förändringar kring entreprenörsbyte, obligatorisk matavfallsinsamling, registervård 
med mera. En ökad exploatering i kommunen påverkar avfallsverksamheten som har ansvar för att 
säkerställa att infrastruktur och systemlösningar för avfall är hållbara. Hantering av aktiviteter i 
kommunens nya avfallsplan samt flera olika informationskampanjer i samarbete med SÖRAB ger 
också ökade kostnader för avfallskollektivet. En ny avfallstaxa föreslås från oktober 2021 för att 
möta kostnadsökningarna som inte kan hanteras inom tidigare överskott. Verksamheten byter även 
entreprenör för slamtömning i oktober 2021 med 15 procent lägre entreprenadpriser som följd. I 
samband med införandet av obligatorisk matavfallsinsamling för småhus har en ny avfallsapp ”Val-
lentunas avfallsapp” lanserats. 

Kostnaderna för matavfallsinsamlingen kommer inledningsvis att blir högre på grund av införande 
av obligatorisk matavfallsinsamling. På längre sikt kommer det att leda till lägre kostnader för 
restavfall samt ge bättre kvalité på det materialet som sorteras ut från restavfallet. Upphandlingen 
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för avfallshämtning har varit föremål för överprövning under året och verksamhetens kostnader har 
påverkats. Till följd av överprövningen blev uppstart med den nya entreprenaden PreZero försenad 
med tre månader och nya fordon kunde inte beställas i tid. Verksamheten behövde därför hyra två 
fordon för en kostnad av 0,4 miljoner kronor under tre månader. 

Kostnaderna för återvinningscentralerna och behandlingsavgifter har ökat som en följd av höjning 
av avgiften per invånare av SÖRAB. Behandlingskostnaden för restavfall har ökat med cirka 1,2 mil-
joner kronor. Entreprenadkostnader blir högre från och med oktober 2021 med cirka 2 miljoner 
kronor. Den totala kostnaden för 2021 beräknas hamna på cirka 30 miljoner kronor baserat på ut-
fallet 2020. Beviljat investeringsbidrag på 4,0 miljoner för inköp av 4000 matavfallskärl, matav-
fallskorg och påsar kommer inte behöva nyttjas då kärlkostnader ingår i det nya sophämtningsavta-
let. När obligatorisk matavfallsinsamling införs kommer kostnaden för insamlingen öka under sista 
kvartalet. Prognosen är dock att den nya taxan kommer att täcka de ökade kostnaderna. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt 
Budget 

2021 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2021 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 

Totalt (tkr) 74,8 26,5 35 71,8 -3,0 

Beläggning vägar 3,0 2,6 87 % 3,0 0,0 

Cykelvägnät 6,0 0,0 0 % 6,0 0,0 

Energisparåtgärder verksamhetsfastigheter 3,0 1,0 33 % 3,0 0,0 

Inventarier KLK 2,0 0,0 0 % 1,0 -1,0 

Inventarier SBF 0,5 0,1 20 % 0,5 0,0 

Inventarier TFF 0,5 0,0 0 % 0,5 0,0 

IT-utrustning 3 år 1,7 1,3 76 % 1,7 0,0 

IT-utrustning 5 år 1,3 1,1 84 % 1,3 0,0 

Kommunstyrelsen oförutsett (KSOF) 2,0 0,0 0 % 0,0 -2,0 

Planerat underhåll verksamhetsfastigheter 35,6 16,6 47 % 35,6 0,0 

Trafikinvesteringar 6,6 -2,4 -36 % 6,6 0,0 

Trafiksäkerhetsåtgärder 7,6 3,5 46 % 7,6 0,0 

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

Upprustning vägar, gångbanor 3,0 2,7 0 % 3,0 0,0 

Analys och kommentar 

Analys och kommentar 

Investeringsbudgeten för årliga anslag uppgår till totalt 74,8 miljoner kronor för kommunstyrelsen. 
Under tertialen har investeringar genomförts motsvarande 35 procent. Årliga anslag per förvaltning 
används till inventarier, mindre ombyggnader och liknande. Därutöver har kommunstyrelsen ett 
antal årliga anslag för framför allt trafik- och fastighetsåtgärder. 

Beläggning vägar 

Under våren har beläggningsarbeten genomförts på del av Teknikvägen, del av Smidesvägen samt 
Industrivägen/Gymnasievägen, Björnbodavägen och Tegvägen. 
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Cykelvägnät  

En ny gång- och cykelbana samt en gångpassage vid Kårsta station kommer att anläggas under 
2021, i samband med Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad. Väderskyddade cykelställ ingår också. 
Det finns planer på att anlägga ytterligare en ny cykelparkering vid Kragstalund station. Det finns 
även planer på nya cykelparkeringar vid viktiga knutpunkter för en eventuell framtida stombuss. I 
området kring Teknikvägen planeras ny belysning på en gång- och cykelväg som tidigare enbart 
lysts upp av gatubelysningen. Samtliga åtgärder är möjliga att söka statlig medfinansiering för, vil-
ket kommer att göras under september 2021. Anläggande beräknas att bli påbörjad under 2022. 
Processen gällande inköp av en/flera cykelbarometer pågår och en direktupphandling är startad. 
Arbetet med att ersätta betongsuggor med ett antal ensidiga bommar på vissa gång- och cykelvägar 
pågår. Det ska förhindra obehörig biltrafik samtidigt som tillgänglighetskraven uppnås. På några 
platser med dålig sikt och risk för kollision mellan gående och cyklister sätts dubbla bommar upp. 

Energisparåtgärder 

För energisparåtgärder inom verksamhetsfastigheter finns årligen en budget på 3,0 miljoner kro-
nor. Tidigare har en stor del av budget nyttjats till mindre åtgärder för bland annat belysningsbyten. 
Under 2020 ändrades strategin till att fokusera på större åtgärder och projekteringsarbeten genom-
fördes. Under 2021 planeras bland annat installation av en värmepump på Lundagårds förskola, 
projektering och utökning av värmepumpskapacitet i Kårstaskolan samt tätning av köldbryggor i 
ytterväggar i Rosendalsskolan Södra. 

IT-utrustning 

Utfallet för årets investeringar är 2,4 miljoner kronor vilket innebär att större delen av budgeten re-
dan är förbrukad. Nya brandväggar har införskaffats samt att ett arbete pågår med att föryngra hela 
Vallentuna trådlösa nätverk. Prioritering i det arbetet är inom skolan för att möte skolverkets krav, 
att erbjuda nationella prov digitalt från och med 2022. Återstående medel kommer att nyttjas till att 
utöka backuputrymmet. Årsprognosen är således enligt budget. 

Trafikinvesteringar  

Åtgärdsvalsstudien av Arningevägen har mynnat ut i en rapport med åtgärdsförslag. Ett av förslagen 
är att ett nytt högersvängande körfält anläggs för att öka kapaciteten. Planerat anläggande kommer 
att ske under den tid då ingen ersättningstrafik för Roslagsbanans utbyggnad pågår. Två rondeller 
på Stockholmsvägen har åtgärdats och dessa är nu mer trafiksäkra. Belysning i anslutning mellan en 
gångbana och en ny lekplats har beställts och satts upp under sommaren 2021. Några busshållplat-
ser, exempelvis i Brottby, behöver tillgänglighetsanpassas. Under året så har projektet blivit tilldelat 
statlig medfinansiering motsvarande 2,4 miljoner kronor. Utbyggnad planeras till 2022. 

Trafiksäkerhetsåtgärder  

Åtgärdsvalsstudien av Lindholmsvägen har resulterat i en rapport med åtgärdsförslag på trafiksä-
kerhetshöjande åtgärder. Planering av dessa pågår, merparten av åtgärderna kommer att ingå i ett 
separat projekt och dessa projekteras under 2021. En del mindre åtgärder såsom punktbelysning vid 
övergångsställen hanteras inom detta projekt och planeras till 2021. Hastighetsändringar i bostads-
områden pågår där alla bostadsområden ska begränsas till 30 km/h istället för nuvarande 40 km/h, 
sista etappen är under genomförande. Efter det ska områden utanför Vallentuna tätort ingå i ett 
nytt beslut om hastighetsplan, vilket planeras tas upp för politiskt beslut under hösten 2021. Hastig-
hetsdämpande åtgärder är planerade på flera platser inom kommunen och anläggs under våren och 
sommaren 2021. Under våren 2021 genomfördes en undersökning av obehörig trafik på Tuna torg 
och åtgärdsförslag har tagits fram för att förhindra dessa. En höj- och sänkbar pollare ska monteras 
utanför Kulturhuset för att förhindra biltrafik på torget. Eventuellt blir det ytterligare en på en an-
nan väl utvald plats. 

Upprustning vägar och gångbanor  

På delar av Teknikvägen mot Banvägen kommer en större upprustning av vägbanan samt breddning 
av gång- och cykelvägen att genomföras. 

Planerat underhåll verksamhetsfastigheter 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har kartlagt underhållsbehovet i kommunens fastigheter. Åtgär-
der tas tillsammans fram i dialog med verksamheterna. Investeringsplanen sträcker sig över en tio-
årsperiod och investeringsanslaget uppgår totalt till cirka 300 miljoner kronor. 
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Planerade åtgärder skol- och förskolelokaler 

På Rosendalsskolans södra kommer en takomläggning genomföras på del av huvudbyggnad och 
fortsatt arbete med utbyte av belysning till närvarostyrd LED-belysning i korridorer. På Rosendals-
skolan norra pågår utbyte av belysning till närvarostyd ledbelysning huvudbyggnad. Renovering av 
ytskikt vid toaletter och i korridorer är genomfört och ett stort arbete med ny dränering är under 
projektering. 

Lovisedalsskolan ska få en ny tunneldiskmaskin. Karlslundsskolan norra genomförs toalettrenove-
ring, renovering av omklädningsrum och dräneringsarbete. Karslundskolan södra har ett provarbete 
med renovering av ytterväggar och utbyte av syll utförts i två rum. Utfallet var bra och det konceptet 
kommer att användas vid kommande renoveringar. I Kårstaskolan pågår en komplettering med en 
värmepump och en projektering för ombyggnation av kök enligt förstudie. I Gymnasiet pågår arbete 
med att byta ventilationsaggregat. I Bällstabergsskolan sker byte av fläktdelar i aggregat samt byte 
av styrteknik. I Ekebys och Västanvindens förskolor pågår renovering av ytskikt kök. I Kragstalund, 
Östra Ormsta och Norrgårdens förskola pågår avdelningsrenovering med ytskikt, belysning och in-
nertak. Västanvindens förskola får ny belysning. Förskolan Furan kommer att få nya golv efter en 
fuktskada. 

Planerade åtgärder övriga lokaler 

I Väsbygården pågår byte av inne- och utebelysning. Gällande Apeln så pågår en förstudie för reno-
vering badrum och pågående renovering av ytskikt i och utvändigt för lägenheterna. 

I Hammarbackens gruppbostad är projekteringen klar för el och belysning i hus tre, arbetena beräk-
nas att starta under våren. I Disponentvillan har inre ytskiktsrenovering utförts och det pågår arbe-
ten med att förbättra ventilation och brandsäkerhet och anpassning av lokalen för nya hyresgäster. 
På Korallen har belysningsarbeten utförts delvis inom- och utomhus vid entréområden och besöks-
rum våning två. 

På brandstationen pågår byte av ventilationsaggregat för vagnhall, tvätthall, slangtvätt, verkstad och 
förrådslokaler på bottenvåningen. Vid Veda ridskola pågår en enklare renovering av cafédelen. Kul-
turhuset fasadmålning färdigställs under våren. 

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

Projekt 2021 Totalt, projekt 
Klart 
år 

 Budget Utfall Prognos Budget Utfall Prognos  

Totalt (mnkr) 320 30,7 121,3 523,3 196,4 513,9  

Bullerskyddsplank 
Lingsbergsv 

2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2021 

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

Cirk.plats Lind-
holmsv/Lingsber 

9,0 5,4 9,0 9,0 6,4 9,0 2021 

Cykelväg runt Vallen-
tunasjön 

0,4 0,7 2,0 0,4 0,7 4,0 2021 

Fettavskiljare kök 2,3 0,2 2,3 7,5 2,4 7,5 2023 

GC-väg Brottby 4,2 1,9 4,2 5,2 2,9 5,2 2021 

GC-väg Bällstabergs-
vägen 

2,0 0,0 2,0 10,0 1,6 10,0 2022 

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

GC-väg Kårsta-Eksko-
gen 

1,6 0,4 0,0 13,0 0,4 13,0 2022 

GC-väg Lindholmen, 
etapp 1 

2,4 0,0 2,4 3,7 1,3 3,7 2022 
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GC-väg Vallen-
tunaKarbyBrottby 

6,0 0,0 6,0 34,8 0,5 34,8 2024 

Infartsparkering Bäll-
staberg 

0,0 0,0 0,0 5,0 6,0 6,0 2021 

Ishallarna installat-
ioner 

3,6 0,0 0,4 27,3 23,6 27,3 2021 

Kylkonvertering 3,0 0,0 3,0 27,0 0,0 27,0 2030 

Källsortering 4,5 0,7 4,5 7,5 0,7 7,5 2023 

Kärl 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 2021 

Lekplats Kårsta 0,5 0,0 0,5 7,0 0,0 7,0 2022 

Lekplatser, upprust-
ning 

5,5 0,4 5,5 38,0 10,4 38,0 2026 

Lindholmsvägen 6,0 0,0 3,0 6,0 0,0 6,0 2021 

Lindholmsvägen, be-
läggn o bred 

10,0 0,0 10,0 20,0 0,0 20,0 2023 

Mobil, Reservkraft 4,7 0,7 0,7 9,0 2,0 9,0 2021 

Naturrum, Örstastu-
gan (angarns 

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

Nytt kommunhus 1,0 0,3 1,0 2,4 1,7 2,4 2021 

Tillgänglighet avfalls-
hämtning 

1,0 0,1 1,0 1,5 0,6 1,5 2021 

Upprustn av torgytor 0,0 0,5 0,5 14,1 5,2 14,1 2024 

Våtmarkspark 15,4 0,3 2,3 28,0 7,0 28,0 2023 

Investeringar som fi-
nansieras via exploa-
tering 

227,4 19,1 51,5 227,4 123 227,4  

Analys och kommentar 

Kommunstyrelsens investeringsbudget för fleråriga projekt uppgår till totalt 320 miljoner kronor 
för de delar som avser år 2021. Budgeten för fleråriga projekt sätts som totala ramar per projekt och 
en bedömning görs med fördelning per år. 

Bullerskyddsplank Lingsbergsvägen 

Under hösten 2021 planerar kommunen att bygga bullerplank längs med Lingsbergsvägen. Det är 
en av totalt tre etapper med plank som planeras att byggas under de kommande två åren. Buller-
planket byggs då miljöavdelningen har uppmätt för höga bullervärden vid vissa fastigheter längs 
Lingsbergsvägen. 

Centrumutveckling  

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

Cykelväg runt Vallentunasjön 

Naturstigen på den östra sidan om Vallentunasjön har varit igenvuxen och svårframkomlig. För att 
möjliggöra för gång- och cykeltrafikanter att ta sig fram, samt att anlägga en sammanhängande na-
turstig längst med den östra sidan om Vallentunasjön har gångstigen som börjar vid Hasseluddsvä-
gen och går norrut mot Arkels Tingstad har förstärkts med stenmjöl och enstaka buskar/vegetation 
har röjts upp. Närmre Arkils tingstad är det ett blötare område med mer träd och vegetation. Där 
kommer det byggas en träspång fram till området där Arkils Tingstad börjar. Stigen som går från 
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Arkils tingstad parkering fram till fornlämningsområdet är mycket blöt och svårframkomlig och 
kommer förstärkas med en träspång. Dock endast halva stigen, där det är blött och därför svårt att 
ta sig fram. Mellan Örtagårdsvägen och Manhemsvägen har en gångstig anlagts med stenmjöl och 
grus. Där stigen leder in i tätare vegetation och träd har det anlagts en träspång fram till Manhems-
vägen. Gångstigen ska även markeras upp med ett markeringssystem. Budget för åtgärder finns re-
serverade i KP 2022. Årets åtgärder kommer att täckas av fördelning av budgetmedel från andra 
projekt. 

Gång- och cykelväg Kragstalund 

Befintlig grusbelagd gång- och cykelväg längs Roslagsbanans spår söder om Kragstalund får ny 
sträckning och standarden höjs till asfalt. Projektet beräknas bli färdigställd hösten 2021 dock beror 
det på hur utbyggnaden av dubbelspår av Roslagsbanan fortlöper längs sträckan. 

Gång- och cykelväg Bällstabergsvägen 

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

Gång- och cykelväg Kårsta-Ekskogen 

Tidigare har osäkerhet rått om när projektet kan genomföras då markåtkomstfrågan varit svår. Un-
der 2019 tog projektet ett omtag och fortsatt arbete under 2020. Projektet kommer fortsättningsvis 
att samordnas med kommunens arbete med en fördjupad översiktsplan. Projektets förseningar be-
ror främst på personalförändringar, under våren anställdes en ny trafikplanerare som kommer att 
driva projektet. 

Gång- och cykelväg Lindholmen 

En gång- och cykelväg ska anläggas norr om Lindholmen mellan ICA och hembygdsgården/IP. En 
arkeologisk förundersökning visade att ett tiotal gravar finns på platsen. Under 2015 genomfördes 
en ny undersökning för att utreda om det går att anlägga gång- och cykelvägen på andra sidan Lind-
holmsvägen för att undvika att gräva upp fornlämningar. Detaljprojekteringen omfattade mer nog-
granna undersökningar såsom geoteknik med mera. Även VA-anläggning inklusive tryckning av led-
ningar under Lindholmsvägen har inkluderats. Projekteringen av gång- och cykelvägen blev klar 
2017. Vissa omarbetningar pågår för att möjliggöra avtal med berörda fastighetsägare och juste-
ringar efter Trafikverkets önskemål. Gång- och cykelvägen ingår i detaljplanen för Lindholmen-
Strömgården som är ett bostadsprojekt intill fotbollsplanen. Detaljplanen vann laga kraft under 
2020 och utbyggnaden beräknas ske under 2021. 

Gång- och cykelväg Vallentuna-Karby/Brottby 

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

Enligt ett politiskt inriktningsbeslut utreder projektgruppen en ny alternativ sträckning för gång- 
och cykelvägen som är längre bort från statlig väg (utanför vägområdet). Det råder osäkerhet om 
när projektet kan genomföras eftersom markåtkomstfrågor måste utredas och det finns mycket 
åker- och ängsmark samt natur- och kulturriksintressen längs sträckan. En projektledare har tillsats 
från gatu-parkavdelningen för att återuppta arbetet. 
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Gång- och cykelväg Brottby, deletapp av Vallentuna-Karby/Brottby 

Som en deletapp inom projekt gång- och cykelväg Vallentuna-Karby/Brottby anläggs en gång- och 
cykelväg längs Gamla Norrtäljevägen mellan Sundbyvägen och Åkersbergavägen i Brottby. Plane-
ringen omfattar även en senare etapp från Åkersbergavägen till Össeby Garns kyrka. Efter en del 
förseningar med tillstånd och beslut från Trafikverket och Länsstyrelsen är nu etappen upphandlad 
och en byggstart beräknas under våren 2021. Planeringen för etappen Åkersbergavägen till Össeby 
Garns kyrka påbörjades under hösten 2020. 

Infartsparkering Bällstaberg  

En infartsparkering för cirka 100 platser färdigställdes under 2020 cirka 400 meter från Krags-
talund station. Teknik- och fastighetsförvaltningen har sökt statlig medfinansiering samt medfinan-
siering från Trafikförvaltningen Region Stockholm för att kunna genomföra åtgärder. Det finns 5,0 
miljoner kronor avsatta som investeringsmedel för infartsparkeringar i kommunplanen 2020. Un-
der 2021 förväntas den statliga medfinansieringen om 50 procent av totalsumman inkomma. 

Ishallar 

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

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

Kommunhus 

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att uppdra till kommundirektören att genomföra en 
förstudie avseende nytt kommunhus på fastigheten Vallentuna Prästgård 1:146 med möjlighet att 
samplanera med fastigheten Vallentuna 1:73. Förstudien färdigställdes och redovisades för den poli-
tiska styrgruppen. Kommunfullmäktige har därefter fastställt investeringsplan och den innehåller 
inte byggnation av helt nytt kommunhus. Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2020 att ge 
kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten att samlokalisera kommunens centrala förvalt-
ningskontor med Vallentuna gymnasium i gymnasiets fastighet. Utredningen kommer att presente-
ras som information till kommunstyrelsen 17 maj och väntas därefter att tas upp för beslut om fort-
satt genomförande vid kommunstyrelsen 14 juni. 

Kylkonvertering  

På Rosendalsskolan Norra pågår projektering för en ombyggnad av kyl och frysrum för att byta ut 
till ett nytt köldmedia (CO2) som är miljövänlig. I samband med det så sker också en utveckling 
med att värmen som blir vid framställningen av kyla ska återvinnas. 

Källsortering 

Projektet med införande av källsortering för förskoleverksamheter pågår. Under 2020 utfördes en 
kartläggning för antal fraktioner och en inventering av utrymmen. Utbyggnad och anpassning av 
utrymmen har påbörjats på Lundagårds- och Ekebys- förskolor. Projektet har påverkats av kartlägg-
ningen av antal fraktioner och diskussioner om vad som ska ingå i hyresavtalet. I projektet kommer 
olika koncept för utbyggnad att tas fram, färdigt hus eller utomhusstation med kärl för att snabbare 
kunna anpassa till olika försättningar i fastigheterna. 
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Avfallskärl  

Ett investeringsbidrag om 4,0 miljoner som skulle täcka inköp av 4000 matavfallskärl, matavfalls-
korg och påsar under 2021 kommer inte behöva nyttjas då kärlkostnader ingår i det nya avfallsavta-
let. 

Lekplats Kårsta  

I lekplatsplanen fastställdes att det behövs en lekplats i Kårsta. Kommunfullmäktige har fastställt 
investeringsanslag samt fattat genomförandebeslut för ny lekplats i Kårsta. Det finns en grönyta in-
till Sättratorpsvägen i Kårsta som är utpekad i lekplatsplanen som en eventuell plats för anläggning 
av en ny lekplats. En geologisk undersökning och dagvattenutredning av platsen pågår. Visar utred-
ningarna att platsen fungerar att bygga lekplatsen på kommer teknik-och fastighetsförvaltningen 
under hösten genomföra en medborgardialog om vad medborgarna önskar att lekplatsen ska inne-
hålla. Lekplatsen planeras vara färdig i Kårsta först år 2022. 

Genomförande av lekplatsplan  

Teknik och fastighetsförvaltningen arbetar enligt antagen lekplatsplan. 

Under hösten kommer lekplatsen vid Rosengårdsvägen att genomgå en större upprustning. En mar-
kundersökning genomfördes i början av 2021 för att se förekomst av berg samt eventuella förore-
ningar. En förorening hittades vid undersökningen, vilket har sanerats. En medborgardialog pågick 
även under februari till mars för att fånga in önskemål om vad lekplatsen ska innehålla och hur lek-
platsen ska utformas. Önskemålen som kom in togs med i upphandlingen och vinnande leverantör 
har fått med mycket av önskemålen i deras utformning. Lekplatsen kommer att ha ett tema på rö-
relse och motorik. Kommunens första pumptrackbana kommer att byggas på lekplatsen. 

Under sommaren revs två lekplatser i Snapptuna, gullvivsvägen 6B och Violvägen 10B. Avveckl-
ingen av lekplatserna är i enlighet med lekplatsplanen. 

Lindholmsvägen 

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

Lindholmsvägen, deletapp cirkulationsplats Lingsbergsvägen 

I kommunplanens investeringsplan finns 15,0 miljoner kronor reserverade för åtgärder på Lind-
holmsvägen. En av åtgärderna var att anlägga en ny cirkulationsplats i korsningen Lindholmsvägen 
– Lingsbergsvägen för att öka framkomligheten. Deletappen budgeterades till 9,0 miljoner kronor. 
Även trafiksäkerhetsåtgärder i form av förstärkt belysning och refuger genomfördes för en säkrare 
passage för oskyddade trafikanter över Lingsbergsvägen intill cirkulationsplatsen. Gång- och cykel-
banan som byggdes intill Lingsbergsvägen i samband med trafikåtgärderna vid Hagaskolan förläng-
des och kopplades ihop med befintligt gång- och cykelvägnät väster om Lindholmsvägen. Busshåll-
platsen på Lindholmsvägen tillgänglighetsanpassades och blev mer lättåtkomlig från gångbanan. 
Dessutom sattes ett räcke upp mellan slänten och hållplatsen för att minska olycksrisken. Även tun-
neln under Lindholmsvägen rustades upp och det genomfördes trygghetsåtgärder i form av färg och 
belysning. Träd och växtlighet har planteras intill cirkulationsplatsen och utanför tunneln för att 
öka trivseln. Dessa är belysta med spotlights för att öka tryggheten. En justering av närliggande bro- 
och vägräcken pågår. Hösten 2021 ska samtliga åtgärder vara genomförda. 

Mobil reservkraft 

Under 2020 införskaffades två mobila reservkraft. De mobila reservkraften består av enheter av 
”stand alone karaktär”. "Stand alone" innebär att aggregaten inte kopplas in i byggnaders befintliga 
elsystem utan utgör ett eget lokalt elnät med försörjning av elkontaktuttag, på platser där det be-
hövs. Under 2021 har ytterligare ett mobilt reservkraft införskaffats samt en speciell förrådsbyggnad 
där de tre systemen förvaras. 

Tillgänglighet avfallshämtning  

Sophämtningen i kommunen ska ske säkert för invånare och hämtningspersonal. Entreprenören 
Ragn-Sells Kommunpartner har gjort en inventering och identifierat cirka 140 platser med ökad risk 
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för olyckor. En konsult specialiserad på säkerhet i samband med sophämtning har arbetat med olika 
utredningar under året. Mer än hälften av aktuella hämtningsplatser har besökts och en del förbätt-
ringar har genomförts. Under sommaren 2021 har informationsåtgärder lagts inom slamområde 
där extra information tagit fram för att undvika långa slangdragningar samt tunga brunnslock. En 
utredning med åtgärdsförslag har också slutförts kring kommunens fem verksamheter(skolor) som 
idag har kajtömning och saknar ramp/hiss. Projektet beräknas vara slutfört under 2021. 

Upprustning torgytor  

Upprustning av torgytorna i centrum kvarstår nu två etapper. Båda är planerade att genomföras un-
der 2023-2024 enligt KP. Etapp 5, som omfattar området kring nya tärningen behöver invänta att 
nya tärningen, en privatägd byggrätt byggs. Etapp 6 som omfattar Vallentunas historiska centrum-
gata Centralvägen från Skördetorget till Prästgårdsparken behöver invänta byggnationen på Gärdes-
vägen/Centralvägen. När etapp 5 är nyckeln för att hjärtat av centrum ska upplevas färdig är Etapp 
6 nyckeln för att stärka de ekologiska och sociala sambanden med Björkby-Kyrkviken och Vallentu-
nasjön och genom markbeläggning, plantering och belysning hålla ihop det som är Vallentuna cent-
rum. Delar av etapp 6 kommer att projekteras under 2021 i samband med projektering ombyggnat-
ionen av Centralvägen. 

Våtmarkspark 

Det sker en omfattande utveckling av centrala Vallentuna för att stärka den befintliga stadskärnan 
och tillskapa bostäder i stationsnära lägen. Stora delar av centrala Vallentuna har dagvatten som 
leds orenat till Vallentunasjön via Ormstaån. Arbetet att åstadkomma rening av Vallentuna sjön 
sker på bred front med både lokala anläggningar och andra åtgärder inom pågående detaljplaner. 
 
Idén att anlägga våtmarker för näringsrening i området mellan Vallentuna Centrum och Vallentuna-
sjön initierades redan 2004. Möjligheterna att anlägga en vattenreningsanläggning i aktuellt om-
råde utreddes 2007, detaljplan för att möjliggöra detta antogs 2010 och reviderades 2012. Geotek-
niska utredningar har tagits fram och en systemlösning för dagvattenhanteringen utretts. Våtmarks-
parken ska omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och inom projektet utreds möjligheten 
att kostnadseffektivt rena åvatten från Ormstaån. Våtmarkerna har stor potential att gynna biolo-
gisk mångfald och öka rekreationsvärdet i det tätortsnära grönområdet Björkby-Kyrkviken. Under 
första tertialen 2021 har fokus varit på projektets avgränsning och omfattning. Utbyggnad genom-
förs under 2021-2022. 

Investeringar finansierade via exploatering 

Inom exploateringsprojekt byggs till exempel gator som blir kommunens anläggningar. I den totala 
budgeten är det Kristineberg som är det största området och även den största delen i årets budget 
med 113 miljoner kronor av de 227 miljoner kronorna i årets budget, kostnaderna i projektet kom-
mer senare och prognosen för året är endast 7,4 miljoner kronor, det medför att resten flyttas till år 
2022. I årets budget fanns även gator samt andra anläggningar inom Åbyholm medtaget men det 
projektet är överklagat. Detta medför att 62 miljoner kronor är flyttat i prognosen till 2022. Den to-
tala projektbudgeten kvarstår men flyttas i tid. Många av projekten inom exploatering är svåra att 
tidsätta och förskjuts i tid av exempelvis överklagan. Övriga projekt med stor planerad utbyggnad 
under 2021 är Åby ängar, Ormsta-Stensta, Tingvalla samt Kårsta-Rickeby. 
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Medarbetare nämnden 

Personal 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Antal anställda 181 207 214 

Varav tillsvidareanställda 176 180 193 

Antal årsarbetare 179,9 204,2 206,5 

Medelålder (år) 45,6 44,8 45,7 

Medellön (tkr) 44,0 40,9 39,4 

Medianlön (tkr) 41,0 38,3 36,9 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

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

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 2,3 % 3,9 % 3,3 % 

Kvinnor 4,2 % 6,1 % 5,7 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 1,3 % 2,6 % 7,3 % 

30 - 49 år 3,6 % 3,3 % 3,0 % 

50 år och äldre 3,7 % 8,9 % 6,2 % 

Samtliga 3,3 % 5,1 % 4,7 % 

Personalomsättning % 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Tillsvidareanställda medarbetare 8,4 % 18,7 % 17,2 % 

Jämställdhet och mångfald % 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Antal anställda, andel män 40 % 45 % 41 % 

Sammanfattande analys och kommentar 

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

Den 1 april 2020 trädde den planerade omorganisationen i kraft då samhällsbyggnadsförvaltningen 
delades upp i två olika förvaltningar. Sedan dess tillhör ett antal enheter och medarbetare den nya 
teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF), vilket påverkar statistiken och jämförelsen mellan nuva-
rande och tidigare år för både samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvalt-
ningen, där jämförelsetal för helår 2019 saknas. 
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Den 31 augusti 2021 hade kommunstyrelsen 182 månadsavlönade medarbetare varav 176 tillsvida-
reanställda. Antalet anställda har sedan första tertialet minskat med 16 medarbetare varav fem tills-
vidareanställningar. 

Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid uppgick till 3,3 
procent och var fortsatt lägre än föregående tertial, helår och samma perioder föregående år, vilket 
är en positiv utveckling. Kommunstyrelsens förvaltningar har fortsatt med huvudregeln att arbete 
ska ske på distans i den mån verksamheten har kunnat bedrivas så och stor del av medarbetarna har 
distansarbetat sedan mitten av mars 2020. Statistiken visar att förvaltningarna fortsatt lyckats be-
gränsa smittspridning och sjukdom under de första två tertialen 2021. Vallentuna kommun som 
helhet och kommunstyrelsen har fortsatt arbetet med aktiva skyddsåtgärder i försök att minimera 
smittspridning. Hela organisationen har kontinuerligt anpassats efter nya förutsättningar och följt 
utvecklingen vad gäller myndigheternas rekommendationer. Det har resulterat i ett tydligare för-
hållningssätt och framtagande av rutiner och arbetssätt som under året kunnat anpassas efter re-
spektive verksamhets behov och förutsättningar för att fortsatt kunna bedriva verksamhet. 

Av den totala sjukfrånvaron uppgick andelen långtidssjuka mer än 60 dagar till 47,6 procent. Det 
kontinuerliga arbetet med tidiga rehabiliteringsinsatser och aktiva åtgärder som underlättar för in-
divider att återgå i arbete är ett fortsatt prioriterat område. Arbetssättet som även innefattar stöd-
jande samtal mellan chef och medarbetare vid korttidssjukfrånvaro väntas fortsatt bidra till sjun-
kande ohälsotal. 

Personalomsättningen uppgick till 8,4 procent vilket motsvarar 15 tillsvidareanställningar som av-
slutades mellan januari och augusti. Det är en minskning med tre procent jämfört med samma pe-
riod föregående år. 

Kommunens årliga medarbetarundersökning som bestod av en fördjupad medarbetarenkät omfat-
tande cirka 50 frågor, samt mätning av hållbart medarbetarengagemang (HME) genomfördes under 
april månad. Svarsfrekvensen var 84 procent och resultatet presenterades i maj. Resultatet visade 
att medarbetarna i kommunen som helhet i mycket hög grad upplever att deras arbete engagerar 
dem (95 %) och att man totalt sett är nöjd med sin nuvarande arbetssituation. Förtroendet för kom-
munledningen och att man vill rekommendera Vallentuna kommun som arbetsgivare är några av de 
frågor som ökat allra mest i årets undersökning. Resultatet i år var extra glädjande då alla medarbe-
tares arbetsförutsättningar under lång tid påverkats på olika sätt av den rådande pandemin. 

Resultatet visade också en ökning för kommunen som helhet i den årliga HME-undersökningen. 
Återigen ökade kommunens resultat både totalt och för de tre indexområdena motivation, ledarskap 
och styrning. Det totala HME-resultat ökade också inom infrastruktur, skydd m.m. samt inom in-
dexområdena ledarskap och styrning. 

Det positiva utfallet är ett kvitto på att det systematiska arbetet med att utveckla kommunen som 
arbetsgivare har lönat sig, och visar att kommunens prioriteringar inom ledarskap, medarbetarskap, 
kvalitets- och verksamhetsutveckling fortsätter vara framgångsrikt. Kommunstyrelsens verksam-
heter kommer att arbeta vidare med resultatet av medarbetarenkäten på avdelningsnivå med aktivi-
teter för att bevara styrkor och förbättra utvecklingsområden under hösten 2021. 

Medarbetarenkät 2021 (indexform) 

Område 
Kommunen, totalt 

2021 
Infrastruktur, 

skydd m.m. 2021 
Kommunen, totalt 

2020 
Infrastruktur, 

skydd m.m. 2020 

Motivation 83 80 83 80 

Ledarskap 85 83 83 80 

Styrning 83 81 81 78 

HME 84 81 82 79 
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Kommunledningskontoret 

Personal 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Antal anställda 83 83 87 

Varav tillsvidareanställda 78 76 83 

Antal årsarbetare 82,3 82,2 86,0 

Medelålder (år) 44,6 44,2 44,8 

Medellön (tkr) 46,8 45,8 43,9 

Medianlön (tkr) 42,4 41,0 39,7 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 40,8 % 42,8 % 48,1 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 2,1 % 3,1 % 2,8 % 

Kvinnor 1,5 % 2,9 % 3,5 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 0,6 % 1,0 % 1,3 % 

30 - 49 år 1,6 % 2,8 % 2,2 % 

50 år och äldre 2,3 % 4,7 % 6,1 % 

Samtliga 1,7 % 3,0 % 3,2 % 

Personalomsättning % 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Tillsvidareanställda medarbetare 6,5 % 16,1 % 14,6 % 

Jämställdhet och mångfald % 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Antal anställda, andel män 39 % 40 % 38 % 

Sammanfattande analys och kommentar kommunledningskontoret 

Den 31 augusti 2021 hade kommunledningskontoret 83 månadsavlönade medarbetare varav 78 
tillsvidareanställda, vilket är en ökning med två tillsvidareanställningar sedan helår 2020. 

Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid har fortsatt 
minska under det andra tertialet och uppgick till 1,7 procent för perioden, vilket också var lägre jäm-
fört med helår 2020 (3,0 procent) och samma period föregående år (2,9 procent), vilket är en posi-
tiv utveckling. En stor del av medarbetarna på kommunledningskontoret har fortsatt arbeta via di-
stans, samtidigt som de medarbetare som varit på plats kunnat arbeta isolerat med distans till 
varandra. I takt med införandet av olika skyddsåtgärder under föregående år tyder detta på att stra-
tegin varit effektiv för att fortsatt minska risk för smittspridning och sjukfrånvaro inom kommun-
ledningskontoret. Av den totala sjukfrånvaron uppgick andelen långtidssjuka mer än 60 dagar till 
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40,8 procent, vilket är en mindre andel jämfört med föregående tertial och helåret 2020. 

Personalomsättningen uppgick till 6,5 procent vilket motsvarar 5 tillsvidareanställningar som avslu-
tats under perioden, vilket är lägre jämfört med samma period föregående år. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Personal 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Antal anställda 28 30 127 

Varav tillsvidareanställda 28 29 110 

Antal årsarbetare 28,0 30,0 120,6 

Medelålder (år) 40,3 39,3 46,9 

Medellön (tkr) 47,2 46,7 36,3 

Medianlön (tkr) 42,0 41,0 33,5 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 79,1 % 51,2 % 47,0 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 2,5 % 4,3 % 3,6 % 

Kvinnor 6,3 % 9,0 % 7,5 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 0,9 % 4,2 % 12,4 % 

30 - 49 år 7,8 % 4,6 % 3,6 % 

50 år och äldre 1,9 % 11,5 % 6,3 % 

Samtliga 4,9 % 7,1 % 5,7 % 

Personalomsättning % 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

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

Jämställdhet och mångfald % 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Antal anställda, andel män 39 % 33 % 43 % 

Sammanfattande analys och kommentar samhällsbyggnadsförvaltningen 

Den 31 augusti 2021 hade samhällsbyggnadsförvaltningen 28 månadsavlönade medarbetare varav 
samtliga tillsvidareanställda, vilket är en minskning med två medarbetare sedan föregående period. 

Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid uppgick till 
4,9, vilket var lägre än föregående tertial och samtidigt en minskning med 2,2 procent jämfört med 
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helår 2020, vilket är en positiv utveckling. En del av medarbetarna har fortsatt arbeta via distans, 
samtidigt som de som haft behov av att vara på plats i verksamheten har kunnat arbeta isolerat. 
Sammantaget tyder detta på att strategin med skyddsåtgärder varit effektiv för att minimera risk för 
smittspridning och sjukfrånvaro. 

Av den totala sjukfrånvaron uppgick andelen långtidssjuka mer än 60 dagar uppgick till 79,1 pro-
cent, vilket är en större andel jämfört med föregående år (51,2) och samma period föregående år 
(73,6). Förändringen i nyckeltalet påverkas av att andelen korttidsfrånvaro minskat samtidigt som 
en liten förvaltning med få antal medarbetare får stor effekt på nyckeltalets förändring. 

Personalomsättningen som under det första tertialet var 0 uppgick till 13,6 procent under perioden, 
vilket motsvarar 4 tillsvidareanställningar som avslutats mellan januari till augusti. Förändringen i 
nyckeltalet påverkas av en liten förvaltning där samtidigt antal medarbetare totalt sett minskat un-
der perioden. Det är ett fortsatt prioriterat område att följa utvecklingen av nyckeltalet i linje med 
målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och bibehålla kompetens i verksamheten. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Personal 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Antal anställda 71 94  

Varav tillsvidareanställda 70 75  

Antal årsarbetare 69,7 92,0  

Medelålder (år) 49,0 47,0  

Medellön (tkr) 39,5 34,8  

Medianlön (tkr) 35,8 30,0  

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 37,5 % 44,2 %  

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 2,3 % 4,4 %  

Kvinnor 6,4 % 7,9 %  

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 2,1 % 2,0 %  

30 - 49 år 4,3 % 2,6 %  

50 år och äldre 4,9 % 10,0 %  

Samtliga 4,3 % 5,8 %  

Personalomsättning % 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Tillsvidareanställda medarbetare 8,3 % 44,7 %  
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Jämställdhet och mångfald % 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Antal anställda, andel män 41 % 53 %  

Sammanfattande analys och kommentar teknik- och fastighetsförvaltningen 

Teknik- och fastighetsförvaltningen är en ny förvaltning sedan första april 2020, vilket gör att jäm-
förande siffror från år 2019 saknas. 

Den 31 augusti 2021 hade teknik- och fastighetsförvaltningen 71 månadsavlönade medarbetare, 
varav 70 tillsvidareanställda. Minskningen av antalet medarbetare jämfört med föregående år, ut-
görs till störst del av ett antal tidsbegränsade anställningar inom städenheten som avslutats. 

Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid uppgick till 4,3 
procent vilket är fortsatt lägre än föregående period samt helåret 2020 (5,8). Av den totala sjukfrån-
varon uppgick andelen långtidssjuka mer än 60 dagar till 37,5 procent, vilket är en mindre andel 
jämfört med föregående år (44,2 procent) och en positiv utveckling av sjukfrånvaron totalt sett. En 
stor del av medarbetarna på teknik- och fastighetsförvaltningen har under året fortsatt arbeta på di-
stans, samtidigt som de medarbetare som varit på plats kunnat arbeta mer isolerat med distans till 
varandra, vilket tyder på att strategin för att minimera risk för smittspridning och sjukfrånvaro varit 
framgångsrik. 

Personalomsättningen uppgick till 8,3 procent vilket motsvarar 6 tillsvidareanställningar som avslu-
tats under perioden januari till augusti. 
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Inledning
Rapporten är en utförlig uppföljning innehållande måluppfyllelse, ekonomisk analys, prognos och 
personalredogörelse
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Måluppfyllelse
Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att 
arbeta mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas 
även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har 
nått sitt mål.

Utfall perioden

Kommungemensamma 
mål Nämndens mål

Totalt antal mål 6 12

Antal mål i fas med perioden 6 10

Antal mål inte i fas med perioden, korrigerande 
åtgärder vidtas. 0 2

Antal pausade mål på grund av omständigheter 
utanför nämndens kontroll och 
påverkansmöjlighet

0 0

Årsprognos

Kommungemensamma 
mål Nämndens mål

Totalt antal mål 6 12

Prognos antal mål som uppnås 6 11

Prognos antal mål som delvis uppnås 0 1

Prognos antal mål som inte uppnås 0 0
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Kommungemensamma och nämndspecifika 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.

Måluppfyllelse utfall period

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys

När Vallentuna växer är målsättningen att den stora potential som kommunens läge och närheten 
till världen ger tillvaratas. Utvecklingen och tillväxten ska ske hållbart utifrån sociala, ekonomiska 
och miljömässiga perspektiv. Inom det kommungemensamma målet kopplat till varaktighet bedöms 
detta ske med en rad aktiviteter under året, bland annat har kommunens miljöcertifiering förnyats, 
en ny avfallsplan har antagits där andelen avfall ska minska och den cirkulära ekonomin öka. Den 
sociala hållbarheten stärks genom de aktiviteter som ingår i den nya handlingsplan som Tryggare 
Vallentuna beslutat om. För den del av målet som gäller att minska kommunens egen 
klimatpåverkan är kommunen på god väg men har inte helt nått i mål. Arbete inom flera områden 
har inletts men har ännu inte givit några tydliga effekter varför korrigerande åtgärder bör vidtas 
inom detta område. Den sammantagna bedömningen är dock att målet kommer att uppnås vid årets 
slut.

Miljöarbetet

Ett brett och systematiskt miljöarbete har de senaste åren etablerats inom hela kommunen med 
stöd av certifieringen enligt ISO 14001 samt kommunens miljö- och klimatstrategi. Det utåtriktade 
miljöarbetet i kommunstyrelsens verksamheter fokuserar under 2021 på fossilfrihet, matavfall, 
skräpplockning, vattenkvalitet och ekosystemtjänster. Vallentuna kommun deltar i det regionala 
projektet Fossilfritt 2030 som inkluderar stöd för omställning till fossilfri fordonsflotta och för 
utveckling av infrastruktur för förnybara drivmedel. Kommunen har under våren erhållit statligt 
bidrag för samtliga fem vattenvårdsprojekt som kommunen ansökt om samt för tre av fem 
naturvårdsprojekt.

Kartläggningen av kommunens arbete i förhållande till Agenda 2030 och de 17 globala 
hållbarhetsmålen kommuniceras internt och externt för att stärka kommunens arbete med målet.

Arbetet med social hållbarhet

Kommunstyrelsen har för 2021-2022 fastställt en handlingsplan med ett antal fokusområden 
gällande kommunens brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete med koppling till 
Vallentuna kommuns folkhälsomål. Arbetet ligger i fas med planeringen. Handlingsplanen 
inkluderar både situationell brottsprevention, metoder som ska förhindra eller försvåra möjligheten 
att begå brott genom att exempelvis påverka själva miljön samt social brottsprevention, metoder 
som ska minska viljan hos människor att begå brott. Fokusområden för Tryggare Vallentunas 
handlingsplan 2021-2022 är:

 Verka för en trygg, säker och attraktiv miljö
 Främja goda förutsättningar för barn och ungdomars uppväxtvillkor
 Främja goda förutsättningar som stärker invånarnas psykiska hälsa
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 Förebygga användandet av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
 Förebygga uppkomsten av brott och våld

Kommunstyrelsen har även en särskild målsättning att utveckla mottagande och etablering av 
nyanlända med ett tydligt arbetsmarknadsfokus. En ny modell för samverkan med civilsamhället 
har under våren antagits av kommunstyrelsen och ersätter den tidigare modellen. Det operativa 
mottagandet bedrivs i nära samverkan med socialnämndens verksamheter, för att lyfta 
arbetsmarknadsperspektivet tidigt. Regelbundna möten med Arbetsförmedlingen sker också 
gemensamt.

Riksintresseprecisering Stockholm Arlanda Airport

Trafikverket har under året beslutat om riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport. 
Riksintressepreciseringen redovisar de anspråk som följer med riksintresset i form av befintliga och 
framtida markanspråk respektive påverkansområden som ska tas hänsyn till i olika 
tillståndsprövningar som till exempel detaljplanering och bygglovsprövning. Vallentuna berörs av 
flera av flygplatsens påverkansområden. 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 påverkansområde för lågfartsflyget införts. Lågfartsområdet innebär 
konsekvenser för Vallentuna kommun och flertalet fastighetsägare. Lågfartsområdet kan komma att 
få en direkt påverkan på kommunens möjligheter på sikt att åstadkomma en hållbar 
samhällsutveckling. Bland annat hotas cirka 5 000 bostäder i kommunens övergripande fysiska 
planering inklusive cirka 1 200 bostäder som ingår i kommunens bostadsåtagande inom 
Sverigeförhandlingen. Därtill kan lågfartsområdet komma att försvåra det delregionala intresset att 
förlänga Roslagsbanan till Arlanda. Hur omfattande konsekvenserna blir kommer succesivt att 
klargöras de närmaste åren, även till viss del runt årsskiftet via beslut och tolkningar av anspråket 
av andra myndigheter.

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

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås delvis

Beskrivning

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.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Ett brett och systematiskt miljöarbete har de senaste åren etablerats inom hela kommunen med 
stöd av certifieringen enligt ISO 14001 samt kommunens miljö- och klimatstrategi. Som ett resultat 
erhöll kommunen ett femtiotal positiva iakttagelser och endast två avvikelser vid årets miljörevision 
som skedde våren 2021. Kommunen klättrade också i årets rankning av Sveriges miljöbästa 
kommun.

Inom delen att utveckla det systematiska miljöarbetet ligger arbetet således i fas. För den del av 
målet som gäller att minska kommunens egen klimatpåverkan är kommunen på god väg men har 
inte helt nått i mål. Arbete inom flera områden har inletts men har ännu inte givit några tydliga 
effekter. Inom området upphandling ligger arbetet i fas. Den sammantagna bedömningen är således 
att fler åtgärder behöver vidtas inom området kommunens egen miljöpåverkan för att målet ska 
kunna uppnås till fullo vid årets slut.

Systematiskt miljöarbete
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Ett brett och systematiskt miljöarbete har de senaste åren etablerats inom hela kommunen med 
stöd av certifieringen enligt ISO 14001 samt kommunens miljö- och klimatstrategi. Strategin lyfter 
fram sju inriktningsområden och utgör underlag för nämndernas mål. Tydliga prioriteringar via 
nämndernas verksamhetsmål är mycket viktiga för förvaltningarnas resurssättning och avvägningar 
i miljöarbetet.

Vallentuna kommun behåller certifieringen enligt ISO 14001. Revision och så kallad omcertifiering 
av kommunens miljöledningsarbete enligt ISO 14001 genomfördes av Svensk Certifiering AB i april. 
Miljörevisionen resulterade i ett femtiotal positiva iakttagelser, sex förbättringsförslag samt två 
avvikelser. Avvikelserna handlar om förutsättningar för källsortering i kommunens olika 
verksamheter samt om genomförandet av ledningens genomgång.

Vallentuna kommun når plats 53 av 290 i årets rankning av Sveriges miljöbästa kommun. 
Kommunen har förbättrat resultatet från plats 233 år 2016. Mediabolaget Aktuell Hållbarhet gör 
rankningen årligen baserat på en bred undersökning av kommunernas miljöarbete och rankningen 
speglar miljöarbetet överlag. I jämförelse med andra kommuner behöver Vallentuna bland annat 
minska utsläppen av växthusgaser och förbättra insamlingen av matavfall.

Energi och fossilfrihet

Vallentuna kommun deltar i det regionala projektet Fossilfritt 2030 som inkluderar stöd för 
omställning till fossilfri fordonsflotta och för utveckling av infrastruktur för förnybara drivmedel. 
Kommunens interna transportmiljöpool har tagits i drift och förväntas öka andelen miljövänliga 
transportslag inklusive cykel, öka driftsgraden av miljöklassade fordon och på sikt minska 
fordonsflottans storlek. Transportmiljöpoolen består av två elbilar, en elcykel, fyra cyklar, (varav två 
med dubbdäck under vintersäsongen) och SL-kort. Transportmiljöpoolen syftar bland annat till 
kostnadseffektivitet och fossilbränslefria resor i tjänsten. Inventering av behov av laddplatser för 
kommunens verksamheter har initierats. En utredning av tankställe för biogas pågår, samt utbyte av 
fordon med fossila bränslen till förmån för miljöklassade fordon inom kommunens fordonsflotta. 
Utvecklingsarbetet fortgår bland annat med stöd av en TCO-analys ("total cost of ownership") för 
olika fordonstyper. Av kommunens totala fordonsflotta klassas 58,8 procent som miljöfordon. 
Genom utbyggnad av gång- och cykelvägnätet förbättras kommuninvånarnas möjlighet till 
arbetspendling med cykel. En annan satsning är att bygga ut infartsparkeringar för att öka 
arbetspendling med kollektivtrafik. Bland annat byggdes en ny infartsparkering vid Bällstaberg 
under 2020 och inom en tvåårsperiod planeras utbyggnad vid Ormsta station och vid Lindholmens 
station.

Gällande kommunägda lokaler så pågår ett arbete med konvertering från elpanna till bergvärme i en 
förskola. På två skolor har utredningar utförts gällande termograferingar. Termograferingar är ett 
verktyg för att analysera klimatskalet på en fastighet och upptäcka energislöseri i byggnader, hitta 
värmeläckage och ta fram åtgärder för att se till att bibehålla värmen kvar i huset. I samband med 
att kylrum renoveras så konverteras systemet till att kylas med koldioxid (CO2) och 
överskottsvärmen vid kylproduktionen återvinns. Belysningsarmaturer med lysrör byts ut successivt 
till mer energisnåla led armaturer. Utbyggnad av fettavskiljare pågår för att inte fettet ska åka med 
ut i avloppsvattnet. Teknik- och fastighetsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen 
samverkar för att anpassa och minska drifttiderna för ventilation i samband med lov och andra tider 
som lokalerna står tomma för att spara värme och energi.

Hållbar upphandling

Kommunen arbetar med att öka miljöhänsynen vid upphandling och inköp. För att stödja 
verksamheterna i att ställa miljökrav har CEUpp-gruppen (cirkulär ekonomi i upphandling) 
etablerats med representanter från samtliga förvaltningar. En ny lathund för cirkulär ekonomi och 
miljökrav i upphandling lanserades internt i mars. Lathunden har kommunicerats till 
förvaltningarnas ledningsgrupper och delas ut till beställare i tidigt skede av upphandling.

Återvinning och återbruk

Verksamheterna har olika förutsättningar att källsortera. Bland utmaningarna finns utrymmesbrist 
i soprum såväl som svårigheter att placera kärl inne i lokalerna. Systematiskt arbete för att 
möjliggöra för kommunala verksamheter att införa källsortering pågår och en arbetsgrupp har 
arbetat fram förslag till lösningar för att åstadkomma källsortering och korrekt hantering av farligt 
avfall för alla kommunens verksamheter. Medel har avsatts för inköp av källsorteringsutrustning till 
prioriterade verksamheter. Diskussion har skett med miljöombuden om hur avfallsplanen bör 
omhändertas i verksamhetsplanering för alla verksamheter och fortsätter under tidig höst.
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Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017

Andel kommunala enheter som har 
källsortering - 52 % 40 % 38 % -

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

- 59 % 47 % 48 % 51 %

Antal utlåningstillfällen med cykelpool - 7 27 - -

Nämndens mål: Underlätta för invånare och företag att göra miljömässigt hållbara val 
och minska sin klimatpåverkan.

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

Kommunen ska underlätta för invånare och företag att göra miljömässigt hållbara val och minska 
sin klimatpåverkan. Fokusområden ska vara att främja fossilfrihet och hållbar mobilitet, öka 
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.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Med stöd av miljö- och klimatstrategin och dess sju inriktningar pågår ett aktivt och utåtriktat 
miljöarbete i kommunstyrelsens verksamheter med fokus på fossilfrihet, matavfall, vattenkvalitet 
och ekosystemtjänster. Kommunikation och stöd för att underlätta för invånare och företag att göra 
miljö- och klimatsmarta val är centralt. Med stöd av Näringslivsrådet utvecklar kommunen ett 
koncept med frivilliga avsiktsförklaringar - hållbarhetslöften - för att stödja mindre företag i deras 
miljöarbete.

Miljö i fysisk planering

Kommunens översiktsplan med utgångspunkt från visionen och hållbar utveckling med sikte på 
2040 antogs av kommunfullmäktige under 2018. Generellt tas olika typer av hållbarhetsprogram 
fram i större projekt. Arbete pågår till exempel med en fördjupad översiktsplan för Västra 
Vallentuna tätort med tillhörande hållbarhetskonsekvensbedömning som beräknas vara färdig 
under året. Ett tydligt fokus har varit på att utreda en långsiktig VA-försörjning för hela norra 
Vallentuna som förutsättning för utveckling. Flera möjliga VA-lösningar har identifierats. 
Förnärvarande testas och beräknas mindre åtgärder i befintligt nät. En omfattande analys av 
ekosystemtjänster i kommunen har genomförts, som underlag för bland annat fysisk planering. 
Arbete med att komplettera markanvisningsavtal med riktlinjer kring miljö har påbörjats, liksom en 
checklista för avfallshantering i planprocessen. En Blåplan för Vallentuna kommun antogs av 
fullmäktige i början av året. Blåplanen utgör förutom underlag till konkreta vattenvårdsåtgärder 
även underlag för hur den fysiska planeringen kan bidra till att förbättra och säkerställa en god 
vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag.

Energi och fossilfrihet 

Utsläppen av växthusgaser ligger på drygt tre ton per person och år i Vallentuna. Omkring hälften 
av utsläppen kommer från transporter och merparten från personbilar. Vallentuna kommun deltar i 
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det regionala projekt "Fossilfritt 2030" som startade i maj 2020 tillsammans med andra kommuner, 
Storsthlm, samverkansorganisationen BioDriv Öst, Länsstyrelsen Stockholm och Region Stockholm. 
Projektet inkluderar bland annat stöd för omställning av kommunens egen fordonsflotta och 
utveckling av infrastruktur för förnybara drivmedel. Utredning av förutsättningarna för vätgas och 
för biogas i Vallentuna pågår i samarbete med BioDriv Öst.

Vallentuna kommuns samarbete med Täby, Österåker med flera kommuner om energi- och 
klimatrådgivning (EKR) har beviljats bidrag från Energimyndigheten. Kommunikation och 
rådgivningsverksamhet pågår och i augusti rekryterades ytterligare en rådgivare. Vallentuna 
kommun har anslutit till Stockholmsregionens EKR-samverkan.

Insamling av matavfall och skräpplockning

Förberedelser pågår för att införa obligatoriskt matavfallsinsamling från enbostadshus under 2021, i 
enlighet med kommunstyrelsens beslut i juni 2020. Den obligatoriska matavfallsinsamlingen 
beräknas starta under oktober. Syftet är dels miljömässiga, men också ekonomiska skäl. Samhället 
står inför utmaningen att säkerställa en hållbar utveckling och tillväxt inför kommande 
generationer. Samtidigt ökar kostnaderna för att förbränna osorterat avfall, vilket ytterst drabbar 
abonnenterna.

En intern organisation har under första tertialen etablerats för att i samverkan med SÖRAB 
genomföra Avfallsplan 2021-2032, som beslutades i kommunfullmäktige i oktober 2020. 
Kommunen försöker få invånarna att minska sitt avfall och att källsortera. Därför är det angeläget 
att kommunens egna verksamheter också sorterar avfall för återvinning och minskar 
avfallsmängderna. Avfallsplanen innehåller kommunens mål för avfallshanteringen och en 
handlingsplan för att uppnå målen.

Vallentuna är en Håll Sverige Rent-kommun. Kommunen arbetar aktivt för en skräpfri kommun, 
som en del av kommunens miljöarbete. En viktig del är de årliga Skräpplockardagarna, Håll Sverige 
Rents kampanj där barn och unga lär sig om nedskräpning och plockar skräp tillsammans. Runt om 
i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp, både för att göra sin 
närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

Skräpplockardagar genomfördes i maj med rekordmånga deltagare, totalt var 4 877 barn och unga i 
Vallentuna anmälda till skräpplockning under vecka 16-17. Kopplat till Håll Sverige rents nationella 
tävling bjöd kommunen in till att designa Vallentunas bästa papperskorg och vernissage på 
Kulturhuset har förberetts till hösten.

Förbättrad vattenkvalitet

Blåplan för Vallentuna kommun antogs av fullmäktige i januari. Arbetet för att uppnå god 
vattenkvalitet i kommunen fortgår med flera aktiviteter. Vallentuna kommun beviljades under 
våren bidrag för samtliga fem vattenvårdsprojekt som kommunen ansökt om: Vallentunasjön 
lågflödesmuddring; Snapptunaån; fortsatt utredning och samverkan för vattenvård i 
Åkerströmmen; lokala åtgärder för hästgödsel vid Vallentuna ridskola; samt ansökan om tillstånd 
för vattenverksamhet för restaurering av Gävsjön.

Inom Åkerströmmens avrinningsområde och genom samverkan med grannkommuner har bland 
annat en utredning av markavvattningsföretag och åtgärdsförslag i hela Åkerströmmens 
avrinningsområde påbörjats. Projektet har tidigare beviljats LOVA-bidrag. Därtill har 
mätutrustning hyrts in som mäter vattenflödet i Holmbroån. I övrigt har ett vattendialogsmöte 
hållits i mars och flera informationsinsatser om strukturkalkning har genomförts.

Inom Oxunda vattensamverkan pågår exempelvis arbete med att ta fram en åtgärdsstrategi för att 
minska övergödningseffekter från hästhållning och upphandling av nytt miljöövervakningsprogram. 
Dämmet i Vallentunasjöns södra utlopp håller dessutom på att åtgärdas.

I Vallentunasjön har årets reduktionsfiske avslutats (12 ton vitfisk), miljöövervakning pågår och 
etablering för muddring har påbörjats under augusti. Bidrag har erhållits för sedimentbärgning av 
Baltic Sea Action Plan Fund. Det pågår planering för fler åtgärder under året med fokus på framför 
allt att minska den externa belastningen på sjön genom medbidrag. Ett av dessa projekt är att under 
2021-2023 anlägga tvåstegsdiken och dagvattendamm vid Snapptunaån. Kommunstyrelsens plan- 
och miljöutskott beslutade under augusti att påbörja projektering av ån. Arbetet inkluderar att söka 
vattendom, upphandling av projektledare och att samordna projektet med andra kommunala 
projekt i området som exempelvis fritidsnämndens projekt för utveckling av Snapptunafältet.
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Våtmarksparken har tilldelats drygt 4,0 miljoner kronor i statligt LOVA-bidrag. Projektet har varit 
pausat men nu pågår en förnyad projektering för utbyggnad under 2021- 2022. Utkast till lokalt 
åtgärdsprogram för Ormstaån finns och ska beredas vidare av förvaltningarna framgent men utifrån 
att kommunen tilldelats flertalet LOVA-bidrag för konkreta vattenåtgärder prioriteras dessa framför 
programmet. Preliminärt återupptas arbetet år 2022.

Förstudie med modellering och åtgärdsförslag för restaurering av Gävsjön har slutförts av 
konsulter. Dialogmöte med intresseföreningar har genomförts.

Natur och ekosystemtjänster

Flera förvaltningar samverkar i kommunens satsning på Friluftslivets år 2021. Vallentuna kommun 
har under första tertialen beviljats bidrag för tre av fem naturvårdsprojekt som kommunen ansökt 
om: Gävsjödalen, förarbete för friluftslivsområde, Naturcentrum Örstastugan vid Angarnssjöängen, 
samt Skolskogar för Vallentunas tio grundskolor.  Vid Naturcentrum Örstastugan kommer 
skolklasser och andra besökare bland annat att kunna låna utrustning som fjärilshåvar, 
förstoringsglas, pincetter, insektsburkar och böcker för ett inspirerat lärande.

Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, andel (%) - 32 % 33 % 31 % 37 %

Utsläpp till luft av växthusgaser, ton 
CO2-ekv/invånare - - - 3,16 3,32

Genomsnittlig körsträcka med 
personbil, mil/invånare - 609 649 674 674

Nyckeltal gällande utsläpp och körsträckor finns inte tillgängliga i Kolada för alla år.

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

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

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.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Vallentuna kommun arbetar aktivt med att skapa goda förutsättningar för invånares hälsa och 
trygghet. Fokus för utvecklingsarbetet är i nuläget till viss del att möta de nya utmaningar som 
smittspridningen av covid-19 innebär.
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Tryggare Vallentuna 

Arbetet bedrivs till största delen inom ramen för den handlingsplan som kommunstyrelsen antagit 
för Tryggare Vallentuna. Inom ramen för arbetet genomförs veckovisa träffar för att skapa en 
lägesbild gällande både den situationella och sociala preventionen. Tryggare Vallentuna består av 
representanter från alla förvaltningar inom kommunen, polis och räddningstjänst. En gång i 
månaden deltar även Svenska kyrkan och andra verksamheter som möter kommunens invånare. Ett 
systematiskt arbetssätt tillämpas; effektiv samordning för trygghet (EST), vilket bygger på 
kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom 
tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa.

För att verka för en trygg, säker och attraktiv miljö genomfördes en trygghetsvandring kopplat till 
Kvarnbadets öppnande samt på Vallentuna idrottsplats (IP). Detta utifrån rapporter om 
skadegörelse, klotter och buskörning. Även rester av narkotika har påträffats kring skogen vid IP. I 
syfte att öka tryggheten kring Lovisedalsskolan genomfördes under våren även en enklare form av 
medborgardialog utomhus tillsammans med polis och Ung Fritid. Detta då det under en längre 
period inkommit klagomål gällande buskörning, högt störande ljud.

För att främja goda förutsättningar som stärker invånarnas psykiska hälsa fortsätter arbetet med 
åtgärder utifrån kommunstyrelsens beslut under hösten 2020. Informationen på kommunens 
webbplats har setts över och en samlingssida om psykisk hälsa skapats. Samlingssidan kommer 
under hösten att marknadsföras och synliggöras för invånare. Vallentuna kommun deltar under 
hösten i ett forskningsprojekt med Karolinska institutet och Uppdrag psykisk hälsa (Storstockholm) 
tillsammans med Täby kommun, Danderyds kommun och Vaxholm stad. Projektet syftar till att ge 
en ökad förståelse av olika risk- och skyddsfaktorer, med speciell bäring på psykisk hälsa. Resultatet 
ska presenteras under januari 2022. Nyhetsbrevet Tryggare Vallentuna ska under september 
fokusera på psykisk hälsa och vilket stöd som finns inom kommunen. Målgruppen för 
informationsinsatserna är inledningsvis barn, unga och deras vårdnadshavare.

För att förebygga användandet av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) har polis 
och kommunerna i ROSAM-nätverket (Norrtälje, Danderyd, Täby, Österåker, Vaxholm och 
Vallentuna) genomfört informationskampanjer digitalt. Detta för att minska tillgången till cannabis 
och andra narkotiska preparat samt upplysa om vilka problem dessa kan medföra. Tryggare 
Vallentuna fortsätter att arbeta med ett uttalat föräldrafokus; att föräldrar ska veta var deras barn är 
och vad de gör.

Inom fokusområdet "förebygga uppkomsten av brott och våld" fortsätter kommun och polis att 
samverka kring bostadsinbrott och stödja förarna av grannsamverkansbilen. Bilen har sedan tidig 
sommar varit bemannad nästan varje vardag, då flertalet av förarna nu är fullvaccinerade. Under 
sommaren har grannsamverkansförarna bidragit med att rapportera in skadegörelse, klotter och 
annat som kan skapa otrygghet i offentliga miljöer. Under hösten kommer ett fokus vara att 
rekrytera och utbilda nya förare.

Arbetslöshet 

Konjunkturavmattningen tillsammans med effekterna av pandemin bidrar till att arbetslösheten 
nationellt såväl som regionalt ökade under 2020. Under årets första halvår 2021 har dock 
arbetslösheten minskat - lokalt, regionalt och nationellt.

Enligt Arbetsförmedlingen minskade arbetslösheten i samtliga län under sommarmånaderna 
jämfört med juli 2020. Myndigheten rapporterar om minskad arbetslöshet och fler lediga jobb, och 
prognostiserar att arbetslösheten kan vara tillbaka på nivån innan pandemin vid slutet av 2022.

Även i Vallentuna har arbetslösheten sjunkit ytterligare något under andra kvartalet 2021; andelen 
arbetslösa i kommunen landar under juli månad på 4,1 procent, enligt Arbetsförmedlingens 
uppgifter. Det är väsentligt lägre än genomsnittet i Stockholms län, 7,7 procent, såväl som 
riksgenomsnittet, 7,9 procent. Vallentuna har fortfarande lägst arbetslöshet i Stockholms län, tätt 
följd av grannkommunen Täby med 4,2 procent.

Kommunen samverkar med Arbetsförmedlingen kring invånare i behov av stöd. Som bas för 
samverkan finns en lokal överenskommelse om samverkan med myndigheten. Utvärdering är 
planerad under hösten gemensamt med socialförvaltningen, som tillhandahåller stöd till enskild 
såväl som kommunens arbetsmarknadsinsatser.
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Inkludering

Mot bakgrund av att flera verksamheter kommer i kontakt med invånare i digitalt utanförskap har 
en översyn av samordnings och utvecklingsmöjligheterna påbörjats. De individer som kan ha 
särskilt behov av stöd är framförallt inom grupperna äldre, personer med funktionsvariationer och 
nyanlända. Kommunen har kartlagt och analyserat målgrupper, undersökt hur närliggande 
kommuner arbetar samt tagit fram förslag till olika former av utökat digitalt stöd. Bland möjliga 
åtgärder bedöms utveckling och breddning av den ”digitala första hjälpen”, som finns på det 
centrala biblioteket. Exempelvis genom användning av träffpunkterna och den så kallade 
kulturbilen. Kommunen för också dialog med studieförbund och har haft ett första 
informationsmöte för att undersöka om intresse finns för att starta upp en IT-förening som kan 
bedriva "SeniorNet-verksamhet" i Vallentuna. Ingen förening har startats ännu.

Informationssäkerhet

Under första halvåret har kommunens rutiner gällande hantering av 
informationssäkerhetsincidenter och personuppgiftsincidenter utvecklats och en samlad 
anmälningsfunktion är framtagen. En utbildning gällande dataskydd av personuppgifter (GDPR) 
och informationssäkerhet, som består av olika utbildningsavsnitt som skickas ut till kommunens 
medarbetare via mejl, påbörjades i våras och kommer att fortsätta under hösten. När utbildningen 
är klar kommer insatsen att utvärderas och resultera i att fortsatta förbättringsaktiviteter inom 
området kan tas fram. I höst kommer en undersökning av vilken nivå kommunens 
informationssäkerhetsarbete befinner sig på att genomföras med hjälp av verktyget Infosäkkollen 
som tillhandahålls av myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet med verktyget är att 
göra regelbundna uppföljningar så att utvecklingen inom området kan följas över tid. Resultatet 
från undersökningen ger underlag för både planering och prioritering.

Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017

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%)

-

Invånare16-24 år som varken arbetar 
eller studerar (MUCF*, UVAS**) - - - 212 

(6,2%)
174 

(5,2%)

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

- - 66,7% 70,2% 62,7 %

Arbetslösheten totalt, 
Arbetsförmedlingens mätning 4,1 %*** 4,6 % 3,6 % 3,0 % 2,7 %

*Myndighet för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
**Unga som varken arbetar eller studerar (UVA). Statistiken levereras normalt med en fördröjning på 1,5-2 år.
***Data hämtat från Arbetsförmedlingens månadsstatistik, juli månad.
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Nämndens mål: Utveckla mottagande och etablering av nyanlända med tydligt 
arbetsmarknadsfokus

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

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.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Kommunen ska utifrån länsstyrelsens fördelning samt den så kallade bosättningslagen ta emot 57 
nyanlända för bosättning under 2021. Utifrån en större anvisning av kvotflyktingar från Afghanistan 
under augusti månad är årsantalet nästan uppnått.

Implementeringen av den integrationspolicy som antogs av fullmäktige under december månad 
2020 pågår. En ny modell för samverkan med civilsamhället har under våren antagits av 
kommunstyrelsen och ersätter den tidigare modellen. Förhoppningen är att den nya modellen ska 
skapa bättre förutsättningar för möten mellan invånare samt uppmuntran till att sociala kontakter 
kan gynna nyanländas etablering i samhället och bidra till att rusta individer till en högre grad av 
aktivitet och sysselsättning. Modellen ska dessutom skapa möjligheter till språkträning samt främja 
fysisk, psykisk hälsa och delaktighet i lokalsamhället. Utifrån den pågående smittspridningen 
tillämpas tema "Friluftslivets år".

Arbetet med utveckling av det operativa mottagandet bedrivs i nära samverkan med 
socialnämndens verksamheter, för att säkerställa fokus på arbete och egen försörjning. Möten med 
Arbetsförmedlingen sker exempelvis gemensamt varannan vecka.

Arbetslösheten hos utrikesfödda i Vallentuna låg under januari månad på 10,7 procent och har 
under första halvåret sjunkit något, till 8,9 procent. Nivån i Vallentuna är väsentligt lägre än 
arbetslösheten för länet (14.9 %) såväl som riket (19 %). Arbetslöshetsnivån för Vallentunabor som 
helhet har under samma period sjunkit från 4,6 procent till 4,1 procent. 

Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017

Arbetslösheten hos utrikesfödda 9,7 %* 11,2 % 11,0 % 8,9 % -

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

- 62 % 49 % 63 % 46 %

*Data hämtat från Arbetsförmedlingens månadsstatistik, juli månad.
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Nämndens mål: Säkerställa strategisk bostadsplanering och utbyggnad enligt avtal om 
Sverigeförhandlingen.

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

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

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Bedömningsgrund för måluppfyllelse

Den sammantagna bedömningen är att målet uppnås för helåret trots att årets antagna detaljplaner 
inte kommer att uppnå målet om 500 nya bostäder per år då målbeskrivningen tydligt anger att det 
är ett snittvärde. Då både tidigare (ca 2000 outnyttjade bostäder i befintliga planer) och kommande 
detaljplaner (ca 1800 potentiella byggrätter i pågående detaljplanering) har ett högre antal 
möjliggjorda bostäder är bedömningen att det långsiktiga målet uppfylls. Bostadsbyggnadsprognos 
för året är antagen, bebyggelseutvecklingen fokuseras kring Roslagsbanan och de planerade 
utbildningssatsningarna fortlöper enligt plan vilket ytterligare stärker bedömningen.

Långsiktig planering för säkerställande av planeringstakt

Kommunens långsiktiga planering för bostadsbyggande uppdateras årligen i 
bostadsbyggnadsprognosen. Bostadsbyggnadsprognos 2021-2030 godkändes av fullmäktige i juni. 
Prognosen redovisar en genomsnittlig planeringstakt om cirka 500 nya bostäder per år och ligger 
således i fas med kommunens målsättning om bostadsbyggande. Planeringstakten är högre än 
kommunens mål för utbyggnad om 400 bostäder per år inklusive bostadsåtagandet inom 
Sverigeförhandlingen. Detta mot bakgrund av de risker som finns vad gäller förseningar i 
planprocessen, till exempel överklaganden liksom att slutliga beslut fattas hos byggherrarna om 
investering och byggnation.

Den pågående pandemin har än så länge inte direkt påverkat planeringen och byggandet av 
bostäder i Vallentuna. Exploatörer och fastighetsägare är angelägna att fullfölja planering respektive 
byggnation. För närvarande finns dock en osäkerhet i vilken omfattning Trafikverkets anspråk om 
ett lågfartsområde i Vallentuna som en del av riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport 
kommer att påverka planeringen och utvecklingen av utvecklingsområdet mellan Vallentuna tätort 
och Lindholmen. Där finns bland annat planer i olika skeden på cirka 5000 nya bostäder varav cirka 
1 250 bostäder ingår i bostadsåtagandet inom Sverigeförhandlingen. Osäkerheten förväntas 
klargöras till viss vid runt årsskiftet via beslut och tolkningar av anspråket av andra myndigheter.

Årets planerade detaljplanestarter

Årets antagna detaljplaner kommer inte uppnå målet om 500 nya bostäder per år men då utfallet 
för 2020 långt överträffade detta mål finns bra marginaler och goda förutsättningar att även under 
en längre tidshorisont kunna uppnå målet om 500 nya bostäder i antagna detaljplaner per år i snitt. 
Olika detaljplaners enskilda omfattning måste således beaktas i planeringsarbetet då omfattningen 
kan variera så till den grad att en enskild detaljplan i sig innehåller fler möjliggjorda bostäder än 
målet för årsbasis

Det finns fortsatt ett stort tryck på att ta fram nya detaljplaner och stort intresse från markägare och 
exploatörer att starta nya projekt. Under året har arbete påbörjats med följande fyra detaljplaner 
som innehåller bostäder om totalt cirka 400 bostäder:



Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 2021 17(66)



Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 2021 18(66)

 Vallentuna-Ekeby 2:154 (ca 50 bostäder)
 Molnby/Ubby (ca 250 bostäder)
 Brottby-Sundby (ca 40 bostäder)
 Össeby-Hacksta (ca 40 bostäder)

Molnby/Ubby, Brottby-Sundby och Vallentuna-Ekeby 2:154 har dock inte fått beslut om formella 
planuppdrag.

Det pågår planarbete i Karby/Brottby, Lindholmen med omnejd, Nordöstra Vallentuna, Sydvästra 
Vallentuna, Sydöstra Vallentuna och Västra Vallentuna.

Det finns dessutom cirka 1800 potentiella bostäder i redan pågående detaljplaneprocesser. 
Majoriteten av dessa ligger dock i ett tidigt skede av planprocessen varför det fortfarande finns en 
stor osäkerhet i omfattningen.

Utveckling av planeringsprocessen

Kommunen arbetar aktivt för att ytterligare förbättra övergången mellan den långsiktiga 
planeringen och de projekt som ligger i uppstartsskede där en rad förbättringsaktiviteter är 
planerade. Aktiviteterna syftar till att skapa en mer omfattande uppföljning av den aktiva 
projektportföljen för att snabbt kunna göra strategiska omprioriteringar vid förändrade behov och 
omständigheter, med ett bibehållet fokus på att säkerställa att pågående och kommande projekt 
bidrar till att möta kraven inom Sverigeförhandlingen samt hålla en god långsiktig utbyggnadstakt. 
Aktiviteterna består av att utveckla interna rutiner för uppföljning av projektportföljen med särskilt 
fokus på uppföljningsunderlag som möjliggör analys och rekommendationer men också ökad 
spårbarhet av beslut genom utveckling av kommunens digitala projektverktyg. Utöver ovanstående 
har en satsning på ett nytt utbildningspaket påbörjats som planeras pågå under både 2021 och 
2022. Satsningen handlar om att ta fram ett utbildningspaket i fem delar för projektledare och 
nyckelpersoner som arbetar och leder projekten. Utbildningen kommer att behandla ledarskap, 
projektmodell, systemadministration, ekonomi och uppföljning, kommunikation och förankring 
samt upphandling, avtal och juridik. Målet för 2021 är att kunna genomföra tre av de fem delarna. 
Utbildningen i ledarskap genomfördes i juni och utbildningen som behandlar systemadministration 
är bokad till oktober. Utbildningen i kommunikation och förankring är planerad till november och 
målet om att genomföra tre av fem delar bedöms således kunna uppnås.

Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017

Antal färdigställda bostäder inom 
Sverigeförhandlingen * 164 199 253 43

Antal antagna detaljplaner inom 
Sverigeförhandlingen 0 5 2 2 6

* Redovisas i verksamhetsberättelsen.

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.

Måluppfyllelse utfall period

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås
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Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys

Fokusen på nyttan, kvaliteten och tillgänglighet avspeglas tydlig i det planerade arbete som beskrivs 
inom det kommungemensamma målet som relaterar till visionens nyckel inspiration. Det 
systematiska kvalitetsarbetet i kommunen leder till ständig rörelse framåt, där idéer kan födas och 
växa. Detta syns inte minst i resultaten från Kommunkompassen där Vallentuna kommun gör ett 
starkt resultat inom samtliga områden i kompassen. Ytterligare ett exempel är arbetet som sker 
inom upphandlingsområdet där nytta och kvalitet ges stort fokus, både inom arbetet med det nya 
beställningssystemet och det nya systemet för avtalsuppföljning. I medarbetarundersökningen ökar 
kommunen i samtliga frågeområden som mäts inom hållbart medarbetarengagemang (HME), vilket 
visar att det systematiska arbetet med att utveckla kommunen som arbetsgivare är framgångsrikt. 
De goda resultaten i kommunkompassen visar att verksamheterna har ett effektivt kvalitetsarbete 
med ständiga förbättringar. Sammantaget bedöms arbetet vara i fas och att målet kommer att 
uppnås vid årets slut.

Kommunens systematiska kvalitetsarbete

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.

Utifrån kommunens kvalitetsstrategi tillämpas flera metoder för att mäta, följa upp och förbättra 
verksamheterna och kvalitetsarbetet. En av dessa metoder är Kommunkompassen som Vallentuna 
nu genomfört för tredje gången (tidigare år 2017, 555 poäng 2019, 603 poäng och år 2021 668 
poäng). Kommunen har arbetat systematiskt med förbättringsåtgärder utifrån tidigare 
Kommunkompassrapporter där verksamheten har utvärderats 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 
Kommunkompassens områden. Särskilt i de delar som handlar om kommunen som arbetsgivare. 
Två andra områden som är mycket starka är: brukarens fokus och effektivitet. SKR lyfter fram 
Vallentuna som "ett gott nationellt exempel".

Vallentunas poäng respektive rikssnittet inom parentes:

 Offentlighet och demokrati 73 (63)
 Samhällsutveckling 75 (65)
 Styrning och kontroll 80 (73)
 Effektivitet 83 (64)
 Brukarens fokus 86 (61)
 Kvalitetsutveckling 82 (59)
 Arbetsliv 86 (68)
 Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 83 (64)

Några goda exempel på aktiviteter som har utvecklats efter förra utvärderingen: 
Medarbetarprogrammen, on-boarding för nyanställda, förbättrad resultatsida på Vallentuna.se med 
brukarundersökningar som kommenteras av respektive förvaltningschef, ett bredare grepp kring 
Agenda 2030 bland annat arbetet med ett obligatoriskt miljökörkort. Ett hållbarhetsseminarium 
har genomförts ur kommunkoncernsperspektiv där SÖRAB, Käppalaförbundet och Norrvatten 
informerade om arbetet med hållbarhetsfrågor och hur det kopplar till kommunens verksamheter.

Strategiskt förbättringsarbete

Kommunstyrelsen har fortsatt det strategiska arbetet med att skapa högre kvalitet till lägre 
kostnader. Flera delprojekt har startats och pågår inom ekonomiområdet. Exempelvis har andelen 
elektroniska leverantörsfakturor kunnat ökas till 76 procent (per 31 juli 2021) från 58 procent 
(2019). Förändringen motsvarar 7 200 färre pappersfakturor per år, vilket innebär lägre kostnader 
för kommunen.

För att öka styrning och kontroll inom kommunens arbete med budget, prognos och 
verksamhetsplanering har ett kommunövergripande systemstöd tidigare upphandlats och 
implementerats. För att uppnå full och avsedd effekt har riktade utbildnings- och supportinsatser 
till förvaltningarnas organisationer genomförts under perioden. Därutöver har ytterligare steg tagits 
i arbetet med att utveckla Vallentuna kommuns och nämndernas verksamhetsrapporter med syfte 
att förenkla och förtydliga huruvida ekonomiska mål och verksamhetsmål förväntas uppnås under 
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året eller inte. Kommuninvånare kan följa utvecklingen via kommunens tertialrapporter (två 
stycken per år) samt årets utfall i Vallentuna kommuns årsredovisning.

Kvalitet inom upphandlingsområdet

Vallentuna kommun gör upphandlingspliktiga inköp för cirka 780 miljoner kronor per år. 
Skattebetalarnas pengar ska förvaltas på bästa sätt och kommunen med sin stora köpkraft påverkar 
både lokala företag och företag utanför kommunens gränser. Inköp påverkar både ekonomin och 
kvaliteten inom organisationen, men är även ett redskap för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Under 2020 implementerades ett beställningssystem i kommunen med syfte att få en ökad kontroll 
över inköp, högre avtalstrohet, ökad prismedvetenhet och en smidigare inköpsprocess präglad av 
hög automatiseringsgrad. Detta leder i sin tur till en effektivisering i form av vunnen tid samt lägre 
kostnader genom avtalstrohet. Initialt har kommunens upphandlade varuavtal lagts in i systemet. 
Parallellt med implementeringen utbildades ett antal behöriga beställare på varje förvaltning, detta 
för att bli mer effektiva kring, "det ska vara lätt att göra rätt". Nästa steg är att införa tjänsteavtal i 
systemet parallellt med att införa och utbilda inköpssamordnare på förvaltningarna.

Kommunens upphandlade avtal måste följas upp för att säkerställa att varuleveranser och tjänster 
levereras utifrån avtalade villkor. För att underlätta uppföljning har kommunen införskaffat ett 
avtalsuppföljningssystem vilket genom avtal- och kvalitetsansvariga för avtalen kan dokumentera 
avvikelser men också bli påminda för kontroll av vissa avtalspunkter.

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

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

Vallentuna befinner sig mitt i en växande storstadsregion där konkurrensen om rätt kompetens är 
hög. Vallentuna ska vara en attraktiv kommun där talanger kan utveckla sin fulla potential och 
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.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Attraktiv arbetsgivare

Under början av året togs den årliga aktivitetsplanen fram som innehåller specifika insatser för att 
stärka Vallentuna kommuns arbetsgivarvarumärke. Bland annat genom att uppmärksamma 
medarbetare, projekt och arbetssätt och lyfta karriärmöjligheter inom organisationen. Arbetet syftar 
till att öka engagemang, främja arbetsglädje och stolthet hos organisationens medarbetare samt 
bidra till att behålla skicklig personal.

Under hösten 2020 lanserades kommunens digitala onboardingprocess, i syfte att ge nya 
medarbetare en god start och introduktion från första början. Den kommungemensamma 
onboardingprocessens innehåll har under våren 2021 reviderats, förbättrats och utökats baserat på 
uppföljning både av hur nyanställda och kommunens specialister upplevt processen. Under vintern 
och våren 2021 har det också lanserat verksamhetsanpassade versioner. Exempelvis har hela barn- 
och ungdomsförvaltningen fått en egen version liksom socialförvaltningens utföraravdelning, 
biblioteket och kulturenheten. I februari 2021 implementerades även en digital onboardingprocess 
riktad till nya chefer.

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

Kompetensbaserad rekryteringsprocess

Under hösten 2020 kompletterades rekryteringsprocessen med möjlighet att använda 
evidensbaserade testverktyg tidigt i processen i syfte att minimerar tidsåtgången för rekryterande 
chefer vad gäller att gå igenom ansökningar, läsa CV och personliga brev samt genomföra 
telefonintervjuer. Genom att använda personlighetstest och begåvningstest tidigt i urvalsprocessen 
möjliggörs också en helt kompetensbaserad process som säkerställer objektivitet; en fördomsfri-, 
transparent och rättvis process där alla kandidater ges samma chans. Det nya sättet att använda 
tester kommer senare under 2021 att utvärderas.

Hållbart medarbetarengagemang

Resultatet i 2021 års medarbetarundersökning om hållbart medarbetarengagemang (HME) som 
genomfördes i april och presenterades i maj visade återigen en ökning för kommunen som helhet 
inom samtliga frågeområden som mäts; motivation, ledarskap och styrning. Resultatet för 
kommunstyrelsens verksamheter förbättrades också. Det fina resultatet är extra glädjande då alla 
medarbetares arbetsförutsättningar under lång tid påverkats på olika sätt av den rådande 
pandemin. Det positiva utfallet är ett kvitto på att det systematiska arbetet med att utveckla 
kommunen som arbetsgivare lönat sig, och visar att prioriteringarna inom ledarskap, 
medarbetarskap, kvalitets- och verksamhetsutveckling fortsätter vara framgångsrikt.

I februari fastställde kommunfullmäktige den nya HR-policyn som syftar till att beskriva 
kommunens arbete för ett hållbart arbetsliv med ett högt medarbetarengagemang och främjande av 
goda personalrelationer. Policyn utgör en styrning och ett stöd i det fortsatta arbetet med att 
utveckla Vallentuna som en attraktiv arbetsgivare med effektivitet och kvalitet. Kommunen kommer 
under 2021 att ta ett samlat grepp om det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. En 
övergripande aktivitetsplanering för 2021-2022 kommer att tas fram med utgångspunkt i den 
nyligen antagna HR-policyn.

Kommunens värderingar; engagemang, samarbete och allas lika värde fastställdes av 
ledningsgruppen i november 2020, efter att den stora satsningen på medarbetardialog om 
Vallentunas vision och värderingar genomförts med alla arbetsgrupper. Samtliga medarbetare har 
bidragit till kommunens gemensamma värderingar. Under våren och sommaren 2021 har ett arbete 
skett för att knyta samman den nya HR-policyn med kommunens styrmodell, de 
kommungemensamma värderingarna och kommunens medarbetarprofil som innehåller ett antal 
beteenden som bidrar till organisationers och verksamheters effektivitet. Arbetet har sammanställs i 
form av en ny samtalsprocess med mallar för medarbetarsamtal, uppföljningssamtal och 
lönesamtal, där lönepåverkande faktorer utgör grunden för samtalen. De lönepåverkande 
faktorerna är kopplade till måluppfyllelse, efterlevnad av värderingarna samt medarbetarprofilen. 
Samtalsprocessen och mallar för dokumentation kommer att testas av flera verksamheter i 
kommunen under hösten 2021, innan beslut om tillämpning tas av kommunledningsgruppen.

Medarbetarprofilen är också en grund för kommunens medarbetarprogram som består av flera 
delar och handlar om vad det innebär att vara medarbetare i Vallentuna kommun. 
Utvecklingsprogrammet ska stödja och förstärka varje möte med kunder och invånare, liksom 
medarbetare emellan och relationen medarbetare - chef.

Anmälan om oegentligheter utan risk för repressalier

Den 7 oktober 2019 antog Europeiska rådet formellt ett nytt direktiv om skydd för visselblåsare som 
ska vara genomfört senast den 17 december 2021. Direktivet omfattar skydd för de som slår larm om 
oegentligheter (visselblåsare) rörande bland annat offentlig upphandling, finansiella tjänster, 
penningtvätt, produkt- och transportsäkerhet, folkhälsa samt konsument- eller dataskydd. 
Visselblåsare ska skyddas mot repressalier såsom avskedande eller degradering. En bred krets av 
personer ska enligt direktivet kunna slå larm som visselblåsare och därmed erhålla skydd. Skyddet 
ska även i vissa fall omfatta personer i visselblåsarens närhet, till exempel kollegor och släktingar.

Direktivet innebär bland annat att det blir obligatoriskt för kommuner med över 10 000 invånare 
att införa säkra rapporteringskanaler där den rapporterande kan lämna in en anmälan utan att 
riskera någon form av repressalier samt att en korrekt hantering och uppföljning av anmälan ska 
genomföras. Mot bakgrund av detta pågår en översyn av kommunens visselblåsarfunktion inklusive 
rutinen för hur inkomna anmälningar ska hanteras.
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Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017

HME, Hållbart medarbetarengagemang 
Vallentuna totalt 84 82 81 80 80

HME, Hållbart medarbetarengagemang 
kommunstyrelsen 81 79 77 78 79

Personalomsättning, Vallentuna totalt - 12,9 % 16,1 % 17,5%

Personalomsättning, kommunstyrelsen - 18,7 %* 17,2 % 12,2% 12,7%

*Personalomsättningen 2020 inom kommunstyrelsen var något högre jämfört med 2019, vilket är påverkat av 
omorganisationen och den nya teknik- och fastighetsförvaltningen då ett antal anställningar avslutats.

Nämndens mål: Öka kostnadseffektiviteten genom jämförelse med de kommuner som 
lyckats bäst.

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

Kostnadseffektivitet ska beaktas i kommunens kvalitetsarbete. Kommunen ska arbeta systematiskt 
med effektivitetsstudier utifrån metoderna benchmarking och best practice enligt kvalitetsstrategin. 
Digitaliseringsstrategin anger att digitalisering ska användas för att stödja verksamheterna i sin 
strategiska utveckling och bidra till kostnadseffektivitet. Digitala tjänster med hög kvalitet ska 
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.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Kvalitetsarbetet genomsyrar organisationen där kommunens kvalitetsnätverk har en central roll i 
att utveckla och stötta verksamheter efter uppsatta mål. Metoderna benchmarking och best practice 
är vägledande i kvalitetsarbetet både centralt och i verksamheterna. En del i kvalitetsarbetet är att 
utvärdering sker av kommunens verksamheter för att kunna fungera som en framgångsrik 
demokratiaktör, samhällsbyggare, välfärdsaktör och arbetsgivare genom att delta i 
kommunkompassen.

Kommunkompass

Utifrån resultaten av kommunkompassen har flera förbättringsåtgärder med planerade aktiviteter 
påbörjats kommunövergripande. Exempel på åtgärder är att utvärdera det kommunen gör samt att 
tydliggöra kommunens information kopplat till dialogform.

Digitalisering

Kommunens digitaliseringsarbete fokuserar på kommunövergripande aktiviteter som primärt ska 
gynna extern kund genom förenklade arbetssätt internt. Bland annat har kommunen under 
pandemin införskaffat en Smartbox som gör det möjligt för verksamheterna att ta emot och lämna 
paket dygnet runt. Under 2020/2021 har också audiovisuell teknik installerats i kommunhusets 
konferensrum, vilket möjliggör större konferenser på distans, både interna och externa. Det bidrar 
till minskat resande och spar både tid, pengar och på miljön.

Digitaliseringsnätverket arbetar med en kommunövergripande aktivitetsplan för att Vallentuna 
kommun ska kunna ta kliv i utvecklingsarbetet genom digitalisering. Digitaliseringstakten har i och 
med pandemin ökat och ett gott exempel är samarbetet med upphandlingsenheten. Nu erbjuds 
möjligheten till e-underskrift för hela organisationen, en direkt effekt av distansarbetet som 
möjliggör förenkling och smidigare administration för såväl kund som tjänsteperson.
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Effektivitetsstudier och resultat

Vallentuna presterar över medel jämfört med övriga Sveriges kommuner i det genomsnittliga 
effektivitetsindexet som är nytt från Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). RKA har 
tagit fram en samling nyckeltal som gör att enskilda kommuner kan jämföra och analysera 
produktivitet och effektivitet med andra kommuner inom områden som utbildning, äldreomsorg, 
insatser enligt LSS samt ekonomiskt bistånd. Alla kommuner kan vara effektiva – givet sina 
förutsättningar. De nya nyckeltalen är därför justerade för förutsättningar som påverkar resultatet. 
Det innebär att en kommun med sämre förutsättningar mycket väl kan bedriva en effektiv 
verksamhet, och vice versa. RKAs nyckeltal och goda exempel är viktiga komponenter i kommunens 
fortsatta arbete med att utveckla produktivitet och effektivitet. Under perioden har detta arbete 
inspirerat till flera initiativ och åtgärder som kan sänka kostnader och höja effektiviteten inom 
exempelvis socialnämndens område.

Mer och uppdaterad fakta om kommunens verkliga fastighetskostnader skapar bättre underlag för 
benchmarking, underhållsplanering samt beslut om ny- och ombyggnationer. Vallentuna kommun 
har initialt kartlagt driftkostnader såsom el, värme, vatten och avlopp för kommunens 
fastighetsbestånd. Nyckeltal utvecklas i nästa steg för att därefter jämföras med de branschnyckeltal 
som finns för exempelvis förskolor och skolor.

Kostnadseffektiviteten kan mätas genom att ställa nettokostnaderna för kommunens verksamheter i 
relation till antal invånare. Nettokostnaderna för verksamheterna exklusive avskrivningar i 
förhållande till antal invånare uppgick till cirka 50 200 kronor under år 2020 och minskade med 
0,3 procent jämfört med föregående år.

Vallentuna kommuns resultat för 2020 blev positivt trots lägre skatteintäkter och uppgick till 138,9 
miljoner kronor. Resultatet blev 114,1 miljoner kronor bättre än det budgeterade (24,8 miljoner 
kronor).

Kommunens kvalité i korthet, KKIK nyckeltalen är en annan metod som används för att mäta 
förflyttning av 42 kvalitetsmått. Under 2020 samt under första tertialen 2021 har respektive 
ansvarig för varje mått tillsammans med kvalitetsenheten tagit fram aktiviteter för ett ständigt 
förbättrat resultat. Resultat för år 2021 visar att 47 procent av nyckeltalen hamnar inom dem 25 
bästa i jämförelse med andra (gröna). 45 procent av nyckeltalen hamnar i mitten spannet i 
jämförelse med andra (gula) och 4 procent av nyckeltalen hamnar inom ramen för de 25 sämsta i 
jämförelse med andra (röda). I det strategiska kvalitetsarbetet fokuserar det främst på dem röda och 
även dem gula nyckeltalen för att ständigt öka vår kvalité för dem kommunen finns till för.

Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017

Nettokostnader per invånare, enligt 
årsredovisning* *** 53 014 52 162 51 651 51 331**

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 
Andel mått bland 25 bästa i Sverige 47 % - 19 % - -

*Baserat på verksamhetens nettokostnad inklusive avskrivningar, Källa och beräkningsunderlag: Årsredovisning, 
Vallentuna kommun.
**Nyckeltalet år 2017 är beräknat utan avtalet om Roslagsbanans förlängning till Stockholms Central 394 mnkr.
***Redovisas i verksamhetsberättelsen
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Nämndens mål: Effektivt och flexibelt lokalutnyttjande.

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

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.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

En fastighetsstrategisk grupp har skapats för att hantera fastighetsfrågor som har stor 
kostnadspåverkan inom kommunens samtliga förvaltningar samt lokalplanering. En genomlysning 
av fastighetsbudgeten har genomförts för att analysera vilka kostnader som kan effektiviseras och 
vilka som är fasta kostnader till exempel entreprenader eller myndighetskrav. Utveckling av 
internhyresmodellen pågår samt framtagande av en ny gränsdragningslista som ska förtydliga vad 
som ingår i hyran. Syftet är att öka transparensen och förståelse men också för att skapa ett 
gemensamt perspektiv som är kostnadseffektivt för samtliga verksamheter i kommunen. En 
fördjupad genomgång av samtliga hyreskontrakt pågår avseende kostnader och ytor. Den 
fördjupade genomgången kommer att kunna nyttjas som stöd i framtida arbete avseende effektivt 
lokalnyttjande.

Kommunen har en lokalresursplaneringsgrupp med representanter från kommunens samtliga 
förvaltningar för att löpande hantera ändrade lokalbehov och skapa en effektiv användning av 
kommunens lokaler. Alla förvaltningar arbetar aktivt med att se över externa inhyrningar, då målet 
är att all kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunens egna lokaler. Det handlar också om att 
ta tillvara möjligheter till samnyttjande av lokaler mellan olika verksamheter men också avveckling 
av lokaler som inte svarar upp mot kommunens behov.

Inför årsskiftet 2021 och första kvartalet 2022 lämnar Vallentuna kommun externt inhyrda lokaler i 
Vallentuna Företagsby, på Smidesvägen och Tellusvägen till förmån för kommunens egna lokaler.

En utredning om en framtida samlokalisering av centrala förvaltningskontor och Vallentuna 
gymnasium i gymnasiefastighetens byggnad påbörjades hösten 2020. Kommunfullmäktige har 
under perioden antagit utredningens förslag. Arbetet fortskrider nu med detaljplanering 
tillsammans med externa konsulter.

Indikatorerna/nyckeltalen för lokaleffektivitet omfattar grundskola, äldreomsorg och 
kontor

Yta per elev i grundskola; är konstant under de senaste åren. Ytan per elev är beroende av både 
utvecklingen av antal elever och förändringar i totala ytor. Lokalytan totalt för förskolor och 
grundskolor har ökat till följd av nybyggnation. Samtidigt har ett aktivt arbete genomförts för att 
minska inhyrda lokaler för skolverksamheter.

Yta per boende i äldreomsorg; är inte helt jämförbar mellan åren. Vissa verksamheter har bytt 
lokal under året och vid byte uppstår vakanser som påverkar jämförelsen. Från och med 2021-01-15 
har 476 kvm räknats bort på Väsbygården eftersom Östanbo dagverksamhet flyttat till hemtjänstens 
gamla lokaler. Detta bidrar till att yta per kund blir lägre på Väsbygården jämfört med föregående 
rapport.

Yta per anställd vid kontor; är beroende av antalet anställda. Antalet anställda har ökat från 
årsskiftet och därmed blir ytan per anställd något mindre.
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Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017

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

Lokaleffektivitet, yta per boende i 
äldreomsorg 82 kvm 86 kvm 79 kvm

Lokaleffektivitet, yta per anställd vid 
kontor 25 kvm 26 kvm 27 kvm

Årssiffrorna uppdateras två gånger per år, per den 30 april och 31 december.

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.

Måluppfyllelse utfall period

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys

Utvecklingen av samverkan och dialog med kommunens invånare är en ständigt pågående process. 
Tillgänglighet och services anpassas efter behov. Arbete pågår för att göra information mer 
lättillgänglig. Ett arbete som pågår parallellt är att öka inflytandet för kommunens invånare. 
Landsbygdsfrågorna ges stort fokus genom framtagandet av landsbygdsstrategin där också 
samverkan och dialog tydligt är en del av arbetssättet. Kommunen har sedan tidigare en 
dokumenterad hög service och bemötande och de aktiviteter som beskrivits i målanalysen bedöms 
bidra till måluppfyllelsen. Målet bedöms därmed vara i fas och prognosen är att målet uppnås vid 
årets slut.

E-tjänster

Under våren utvecklades flera nya e-tjänster, bland annat en app kopplad till insamling av 
matavfall, ett boknings- och bidragssystem riktat till föreningar och en digital tjänst för bokning av 
torgytor. Tjänsten för att skapa en enkel och effektiv bokning för nyttjande av torgplats fortskrider 
som planerat. Syftet med tjänsten är att skapa ett levande centrum samt en ökad service till 
näringsliv och föreningsliv.

Digitala medborgardialoger inom samhällsbyggnad

Syftet med medborgardialog är att ge boende och verksamma i Vallentuna kommun möjlighet att 
påverka tidigt i detaljplaners utformning och bidra med sina egna erfarenheter och tankar i den 
pågående samhällsutvecklingen. Målet är att inhämta synpunkter från boende och verksamma i 
området och använda de som ett underlag i utformningen av planområdet. Behovet av en digital 
medborgardialog som komplement till fysiska dialogmöten ökade markant under 2020 och är en 
viktig del i kommunens sätt att nå ut till fler invånare. Under året ska därför en process för digitala 
medborgardialoger tas fram för att kunna användas i samtliga detaljplaner.



Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 2021 26(66)

Medborgardialog vid anläggningar av lekplatser 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en lekplatsplan. Lekplatsplanen ger strategier och 
riktlinjer för planering av nya lekplatser i planer och inom exploatering av nya områden. Men även 
behov av upprustning och avveckling av befintliga lekplatser men också förslag till nya lekplatser 
där det idag saknas. En viktig del i upprustning såväl som vid nyanläggning är att ha en 
medborgardialog, kommunen vill veta vad invånarna önskar. Under hösten kommer lekplatsen vid 
Rosengårdsvägen att genomgå en större upprustning. En medborgardialog pågick under februari till 
mars för att fånga in önskemål om vad lekplatsen ska innehålla och hur den ska utformas. 
Önskemålen som kom in togs med i upphandlingen och vinnande leverantör har fått med mycket av 
önskemålen i deras utformning. Lekplatsen kommer att ha ett tema på rörelse och motorik. 
Kommunens första pumptrackbana kommer att byggas på lekplatsen.

I Kårsta, på en grönyta intill Sättratorpsvägen är det utpekat en eventuell plats för en ny lekplats i 
lekplatsplanen. Kårsta saknar helt en kommunal lekplats. En geologisk markundersökning samt 
dagvattenutredning pågår. Visar utredningarna att platsen fungerar att bygga en lekplats på 
kommer en medborgardialog att genomföras under hösten för att få inspel för hur just den ska 
utformas.

Landsbygdsstrategin

Vallentuna kommun ska under 2021-2022 arbeta fram en landsbygdsstrategi. En 
landsbygdsstrategi ger kommunen ramarna och verktygen för att kunna arbeta vidare med det som 
är viktigt för landsbygdens utveckling. Strategin syftar till att ange långsiktiga avsikter inom 
landsbygdernas utveckling. Den ska innehålla övergripande mål och inriktning och ska antas av 
kommunfullmäktige. I arbetet med att ta fram strategin pågår en bred medborgardialog i form av en 
enkät och workshops. En film har spelats in för att berätta om hur arbetet går till att ta fram en 
landsbygdsstrategi.

Nämndens mål: Erbjuda hög service, tillgänglighet och delaktighet.

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

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.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Service och tillgänglighet

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

Tillgänglighet

Kontaktcenter har anpassat verksamhetens besökstider till pandemins läge för att minska trängsel 
och smittspridning. Tillgängligheten har styrts om till kommunens andra kanaler som till exempel 
telefoni och chatt. I chatten har en egen kategori kring pandemifrågor skapats. Inkomna 
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telefonsamtal har ökat och bemanning har säkerställts för att öka tillgängligheten.

En annan åtgärd för att höja kommunens servicegrad är att kontaktcenter arbetar med att få fler 
verksamheter att nyttja specialistwebben som är en webbaserad version av 
ärendehanteringssystemet Artvise. Syftet är att korta ned svarstider och få en effektivare hantering 
av ärenden.

I enlighet med gällande lagstiftning genomförs kontinuerliga tillgänglighetsredogörelser som 
publiceras på webben. I enlighet med detta identifieras brister vilka möts med åtgärder. En generell 
utbildning i tillgänglighet kommer att erbjudas alla medarbetare inom kort.

Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen har pågått sedan år 2017. En målbild togs fram med 
tre fokusområden, en enklare vardag för privatpersoner och företag, smartare och öppnare 
förvaltning stödjer innovation, delaktighet, högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Kopplat 
till målbilden togs en handlingsplan fram som i stort sett är genomförd. Fokus under år 2020 var att 
kartlägga, prioritera och genomföra optimering av processer. Bland annat har arbete skett med 
plan- och projektmodellsprocessen samt inom felanmälansprocessen inom fastighet. Fortsatt arbete 
kommer att ske under året. Syftet är att effektivisera, hitta tidstjuvar och förbättra samarbeten inom 
olika delar av processen för bättre resursnyttjande av personalens tid och för en ökad servicegrad 
och kundnöjdhet. Inom felanmälanprocessen inom fastighet ses även servicenivåer, servicetider och 
garantitider över för att tydliggöra dessa mot kommunens interna verksamheter såväl som externa 
kunder. I felanmälanprocesser har intervjumöten genomförts med interna kunder, externa kunder 
och leverantörer för att få olika perspektiv för att förbättra processen.

Delaktighet

Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att utreda hur ökat 
invånarinflytande kan möjliggöras. Kommunledningskontoret har därför kartlagt hur arbetet ser ut 
idag och konstaterat att Vallentuna kommun redan idag har en mångfald av processer som kan ses 
som en del av medborgar- eller invånardialog. Det är sannolikt delvis otydligt för invånarna vad 
syftet är och vilka resultat de olika kommunikationsvägarna leder till. Insatser för ökad delaktighet 
kan upplevas som punktinsatser där det inte är tydligt för invånarna hur resultatet används och 
vilka effekter det får för beslut eller i utveckling av verksamheterna. Dialogen riskerar att uppfattas 
som ad-hoc eller reaktiv för att ordna till något som är på väg att gå snett, istället för som en 
planerad del av processen där dialog redan initialt funnits med som ett arbetssätt från början. 
Utifrån de förbättringsområden som identifierats uppdrog kommunstyrelsen till 
kommunledningskontoret att säkerställa systematik och helhetssyn gällande invånardialog samt 
synliggöra denna. Därutöver ska digitala omröstningar inkluderas som ett centralt verktyg i 
metodstöd för invånardialog och i ”dialogplaner”.

Som en del i arbetet med invånardialoger kommer en övergripande målgrupps- och kanalanalys tas 
fram som beskriver hur och varför samt vid vilka tillfällen kommunen ska använda vilka kanaler och 
med vilken tonalitet. En målgruppsanalys är ett verktyg för att etablera vem kommunikationen 
riktas mot, en kanalanalys innehåller de olika vägar som används för att kommunicera. Analysen 
syftar till att ge ökad kunskap om olika målgruppers specifika behov, önskemål och drivkrafter och 
ska vara vägledande för hur kommunen når ut med sitt budskap och skapar dialog på ett effektivt 
sätt.

Vallentuna kommun har ett starkt grafiskt varumärke som myndighet. Det står nu redo för att 
utvecklas för att också väcka invånares nyfikenhet för kommunens service utifrån invånarnas behov 
och villkor. Ett arbete pågår för att utveckla den grafiska profilen och dess tillämpning i olika 
kanaler så att den är i linje med kommunens nya vision och värderingar samt tillämpar krav på 
tillgänglighet och nutidens medieutveckling. Under våren arbetades ett skyltprogram fram som ska 
ha en tydlig kommungemensam avsändarprofil men tillåta variationer kring budskap och innehåll. 
Det syftar bland annat till att underlätta att hitta synergier och förvaltningsövergripande 
samarbeten som förhindrar att olika verksamheter sätter olika skyltar på samma plats.
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Frågor och dialog

Vanliga frågor och svar samt kommunens dialoger med invånare presteras även på Vallentuna.se. 
Ett förvaltningsövergripande arbete är påbörjat för att göra detta ännu tydligare på hemsidan.

Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017

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 % - -

*SCB:s medborgarenkät genomförs på hösten vartannat år (ojämnt år)
svarspoäng är på en 10-gradig skala

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.

Måluppfyllelse utfall period

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys

Vallentunas ambition att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på är 
inarbetat fokus för verksamheterna. Samverkan med näringslivet är ett integrerat arbetssätt i till 
exempel upphandling och i myndighetsutövning i syfte att få en god dialog och bättre samarbete. 
Resultatet för 2020 års Nöjd-Kund-Index (publicerades i april) som mäter företagens nöjdhet av 
kommunens service inom olika myndighetsområden har ökat. Detta påvisar att arbetet med att 
maximera servicenivån gett effekt, kommunen har en utvecklad dialog och nära samarbete med 
näringslivet. Vad det gäller kommunens arbete med att utveckla mark för företag ligger kommunen 
inte i fas då planarbetet i Okvista var pausad under större delen av 2020. Under 2021 kommer 
detaljplanearbetet för Okvista återupptas och kommunen planerar även för att starta ett arbete med 
en detaljplan för företagsmark i Karby. Sammantaget bedöms målet vara i fas och prognosen vid 
årets slut är att målet är uppfyllt.

Nöjd-Kund-Index (NKI) servicemätning

Varje år genomför Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en servicemätning för att mäta 
företagens nöjdhet av kommunens service inom olika myndighetsområden, och fungerar som en 
indikator på förbättringsområden. Det finns ett kommungemensamt fokus på service och 
bemötande vilket visar sig i resultaten för år 2020 Nöjd-kund-index (NKI).

Resultaten för 2020 års ärendehantering publicerades under april 2021 och det totala NKI 
resultatet ökade från 67 till 75. Kommunens bygglovsavdelning stiger från 62 till 80, mycket beror 
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på ett förbättrat arbetssätt som fokuserar på service och förutsägbarhet. Inom Livsmedel stiger NKI 
från 66 till 84 medan den sjunker något inom Miljö- och hälsoskydd 72 till 64. Inom markupplåtelse 
får Vallentuna 88, vilket är den högsta siffran i Sverige inom den kategorin.

Näringslivsklimat 

Näringslivsplanen för 2021 är antagen av kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott. Näringslivsplanen är en grundläggande planering över kommunens 
näringslivsfrämjande aktiviteter.

I syfte att skapa och bibehålla ett gott näringslivsklimat i Vallentuna finns ett näringslivsråd. En 
levande dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är viktig för att nå ett bra näringslivsklimat. 
Det ska vara lätt för näringslivet att bidra till Vallentunas utveckling.

På grund av den rådande pandemin genomförs inga fysiska möten med företagare. I möjligaste mån 
ersätts dessa med digitala möten, vilka har genomförts och planeras framöver. Under 2020 
startades digitala fikastunder och luncher i syfte att ge företagare och kommunrepresentanter 
möjlighet att umgås digitalt.

Sedan hösten 2020 har arbetet med att dokumentera och öka medvetenheten om kommunens 
näringslivsarbete stärkts. Detta sker primärt genom sociala medier och nyhetsbrev. Sedan årsskiftet 
har näringslivsstrategen en kolumn i lokaltidningen "Vallentuna Nya" med syfte att berätta om hur 
kommunen arbetar med näringslivsfrågor. Detta arbete fortlöper med oförminskad kraft under 
2021.

Samverkan näringsliv 

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.

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.

I syfte att utveckla kommunen och dess näringsliv och stärka kopplingen mellan näringsliv och 
kommun deltar näringslivsstrategen i ett par av kommunens projekt avseende dessa frågor. Det är i 
framtagande av en landsbygdsstrategi, deltagande i LEADER-programmet samt i Livsmedelsverkets 
projekt om framtiden skollunch. Dessa projekt drivs av andra förvaltningar i kommunen men 
näringslivsstrategen är med för att framföra och förmedla kontakten med näringslivet.

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

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

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.
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Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Pandemin har drabbat näringslivet hårt i Sverige. I Vallentuna har näringslivet inte påverkats 
negativt i lika hög grad. Under 2020 visade Vallentunas näringsliv en tillväxt på 1 procent. En 
förklaring till det är att Vallentuna har många små och medelstora företag som är snabba att ställa 
om. Dessutom är det en stor variation av branscher i Vallentuna och som inte i lika hög grad är 
exponerade mot de branscher som är mest utsatta under pandemin. Faktum är att antal företag i 
kommunen har ökat. Under första tertialen 2021 har 50 nya företag bildats i kommunen.

Besöksnäring

Strategiskt arbete inom besöksnäringsprogrammet ska nyttja Vallentunas läge och rika kultur- och 
friluftsutbud, för att lyfta kommunens upplevelseprofil och främja kulturturism såväl som 
friluftsturism. Centralorten och Tuna torg, får med nya lösningar möjligheter till att vara ett levande 
centrum året om med torghandel och pop-up evenemang. Samtidigt pågår ett utvecklingsarbete 
inom kommunens marknadsföringskanaler relaterade till besöksnäringen, bland annat utvecklas 
Upplev Vallentuna med nya applikationer, för att fungera som digital turistguide och bättre 
skyltning planeras för upplevelser och besöksmål genom nya skyltprogrammet. Syftet med 
programmet och relaterade utvecklingsarbeten är att skapa samarbeten som ska förbättra 
förutsättningarna för besöksföretagen och föreningar att växa.

Vallentunas attraktionskraft

I Näringslivsplan för 2021 finns en punkt med målsättningen att skapa ett besöksnäringsprogram. 
Arbetet med att ansluta fler företag till upplevvalletuna.se pågår kontinuerligt. Arbete med en 
förbättrad teknisk lösning pågår.

Företagslots, bred samverkan för flexibla och genomtänkta lösningar

Kommunens företagslots ska förbättra kommunikationen mellan kommunen och företag som vill 
etablera eller expandera sin verksamhet. Genom företagslotsen erbjuds rådgivning inom flera olika 
myndighetsområden samtidigt. Syftet är att kommunen alltid ska upplevs som en myndighet 
oavsett vad frågan gäller.

Utveckling av företagsmark och kommande markanvisningar

Under 2021 planerar kommunen att fortsätta arbetet med att ta fram ny företagsmark. Okvista 5 har 
sedan tidigare ett pågående detaljplanearbete och arbetet kommer att konkretiseras under året. 
Kommunen planerar även för att starta ett arbete med en detaljplan för företagsmark i Karby. I 
både Karby och Okvista äger kommunen mark som framöver kommer att markanvisas när arbetet 
med detaljplanerna kommit längre. Markanvisningar innebär generellt att kommunen använder ett 
anbudsförfarande för att främja en god konkurrens och säkerställa att marken säljs på 
marknadsmässiga villkor. Det finns dock möjlighet att vid synnerliga skäl göra en direktanvisning 
om det bedöms ge ett större mervärde för kommunen. Företagare och privatpersoner har även alltid 
möjlighet att göra en intresseanmälan för framtida markanvisningar på kommunens webb. Det 
innebär att samtliga intressenter får information utskickad när en ny markanvisning är på gång att 
starta och kan därmed göra en bedömning om denna markanvisning är intressant för att lämna 
anbud. Kommunen sparar intresseanmälningarna i fem år. Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
näringslivsstrateg arbetar dessutom i nära samarbete i syfte att finna lämpliga lokaliseringar för 
företagsetableringar i kommunen.

Fler lokala företag i den kommunala upphandlingen 

Inom upphandlingsområdet fortsätter arbetet för att stärka näringslivets kunskaper inom offentlig 
upphandling. Målet är att ha två till tre anbudsskolor under året. En anbudsskola genomfördes 
digitalt i maj och nästa är inplanerad till slutet av oktober. Syftet är att informera om hur offentlig 
upphandling går till, vilka lagar och regler kommunen har att följa samt vad som är viktigt att tänka 
på inför en eventuell anbudsgivning. Anbudsskolan riktar sig till alla företag i kommunen som är 
intresserade av att delta i offentlig upphandling. Målsättningen är att fler lokala företag ska lämna 
anbud vid upphandling.
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Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017

Antal företag totalt (SCB) 4 028 3 970 3 908 - -

Företagsklimat. Svenskt näringsliv* 3,42 3,28 3,35 3,10 3,29

Ranking, företagsklimat Svenskt 
näringsliv** *** 129 75 133 94

*En skala mellan 1 - 6. 1=dåligt och 6=utmärkt
** Ranking bland Sveriges 290 kommuner
***Redovisas i verksamhetsberättelsen

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.

Måluppfyllelse utfall period

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys

Det trygghetsskapande arbetet är ständigt pågående. Kommunen har även flera planerade och 
relevanta aktiviteter inom samhällsskydd och beredskap, kriskommunikation och cybersäkerhet. 
Målet belyser, förutom att trygghet ska skapas, att detta ska ske på ett sätt som ser individens 
möjlighet till valfrihet vilket ytterligare kan beaktas i det kommande arbetet. Inom arbetet Tryggare 
Vallentuna genomförs handlingsplanen som är en del av samverkansöverenskommelse mellan 
kommunen och Lokalpolisområde Södra Roslagen. Samverkan med civilsamhället genomförs bland 
annat genom grannsamverkanbilen och nattvandringar. För ett utvecklat kommersiellt och 
offentligt utbud har bland annat en helautomatisk bokningsprocess tagits fram för att förenkla 
bokningar för utställare och försäljare. Sammantaget bedöms arbetet vara i fas och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut.

Trygga offentliga miljöer

Fokusområden för det trygghetsskapande arbetet under 2021 utgår utifrån Tryggare Vallentunas 
handlingsplan, som kommunstyrelsen fastställt under februari månad. Handlingsplanen är en del 
av den samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte som finns mellan Vallentuna kommun 
och Lokalpolisområde Södra Roslagen, med syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten i 
Vallentuna. Aktiviteterna inom de olika fokusområdena är i framtagna för att möta de behov som 
identifieras genom kommunens lägesbild, polisens information, underrättelser och 
trygghetsundersökningar av invånarnas upplevelser, samt i dialog med de verksamheter som deltar 
i Tryggare Vallentuna.

Genom att kommunen kontinuerligt följer upp felanmälningar, väktarrapporter och information 
från medarbetare gällande den offentliga miljön skapar kommunen tillsammans med polisen trygga 
och attraktiva miljöer. Kommunen bidrar framförallt genom städning av offentliga miljöer, 
fältverksamhetens uppsökande arbete och samarbete med polis.

Kommunstyrelsen har under de senaste åren särskilt satsat på trygghetsfrågorna och de medel som 
avsatts i budget för att öka tryggheten används till stor del till väktarrondering.  Väktarronderingen 
möjliggör rondering av ett stort geografiskt område och fokus på de platser där invånare samlas. 
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Väktarbilen bedöms ge god effekt på den upplevda tryggheten bland invånare och företag.

Möjlighet för invånare att engagera sig i det trygghetsskapande arbetet finns bland annat som 
grannsamverkansförare. Kommunen samverkar med polis och frivilliga kring en 
"grannsamverkansbil" med syfte att avskräcka gärningspersoner från att begå brott, upptäcka 
förberedelser till inbrott samt stödja invånare och sprida information kring hur inbrott kan 
försvåras och förhindras. Grannsamverkansbilen körs av frivilliga och bidrar till tryggheten i 
bostadsområden genom rondering.

Ett annat sätt att fånga upp engagemang och förbättringsförslag från invånare är genom 
kommunens övergripande synpunkt- och felanmälansystem, som förutom utemiljöer även 
innefattar trygghetsfrågor. Hantering av felanmälningar är ett viktigt sätt att fånga upp signaler 
kring förbättringsbehov och behov av trygghetsskapande åtgärder.

Otrygghet i vardagen kan innebära begränsningar av olika slag för invånare; trygghetsskapande 
arbete och trygga miljöer är viktigt för möjliggöra valfrihet.

Civilt försvar och samhällsberedskap

Utvecklingsarbetet fortsätter 2021 utifrån överenskommelserna mellan Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om 
kommunernas krisberedskap 2019-2022. Arbetet samordnas till vissa delar med utvecklingen av 
civilt försvar. I fokus kopplat till civilt försvar står under 2021 bland annat:

 Säkerhetsskydd. Kommunen säkerhetsklassade under 2020 en rad nyckelbefattningar och 
införde rutiner för säkerhetsprövning av personal. Ett beslut att förtroendevalda i 
krisledningsnämnden ska säkerhetsprövas fattades under hösten 2020, genomförande 
planeras under 2021. 

 Krigsorganisation och dess bemanning. Samtliga förvaltningar har tagit fram 
prioriteringsplaner för sina verksamheter och sin organisation ned till funktions- och 
befattningsnivå. Detta utgör stommen i kommunens krigsorganisation där arbetet fortsätter 
under 2021. Kommunstyrelsen tog i november 2020 ett principiellt beslut att 
tillsvidareanställda i Vallentuna kommun som huvudregel också ska begäras krigsplacerade 
i kommunorganisationen. 

Kopplat till civilt försvar fortsätter även arbetet med särskilda planer för såväl livsmedel som 
vattenförsörjning, en nödvattenplan tas fram tillsammans med Roslagsvatten, parallellt analyseras 
kommunens reservvattentäkter för att bedöma status och tjänlighet.

Under 2020 utsågs trygghetspunkter; tillfälliga samlingsplatser som sätts upp i händelse av kris. 
Arbetet pågår med bemanning och implementering under 2021. En trygghetspunkt kommer att 
övas under senhösten 2021 för att ge träning och erfarenheter för det fortsatta arbetet med samtliga 
trygghetspunkter.

Kommunen har införskaffat tre mobila reservkraftsystem och byggt ett särskilt förråd för dem, 
utformat och placerat så att ett eller flera snabbt och enkelt ska kunna transporteras till den plats de 
vid olika situationer behövs. Det pågår även planering för inköp och installation av fast reservkraft i 
tre prioriterade verksamhetsbyggnader de närmsta åren.

En viktig samverkanspart för kommunen är Vallentuna civilförsvarsförening och den frivilliga 
resursgruppen (FRG) som övar och utbildar sina medlemmar för att kunna bistå kommunen i 
krislägen av olika slag.

Kriskommunikation

Till följd av pandemin pågår ett dagligt arbete med att hålla kommuninvånarna, företagare, 
medarbetare, föreningar och andra målgrupper uppdaterade kring pandemisituationen. Fokus för i 
år har legat på att samla in kunskap om informationspåverkan kring vaccination och att 
kommunicera om den pågående vaccineringen. En uppdatering av Kriskommunikationsplanen ska 
göras under året och en kommunikations- och marknadsföringsplan, specifikt om trygghetspunkter 
och krisinformation ska tas fram för att stärka kontinuiteten i kommunikationen för kommunens 
trygghetsarbete.
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Stärkt Cybersäkerhet

Ett verktyg för veckovisa sårbarhetskanningar har införskaffats och en rutin för arbeta med 
resultatet har införts. Kommunens kontinuitsplan har kompletteras med en återställningsplan 
gällande servrar och system. Det har också färdigställts en kommunikationsplan för att förenkla 
kommunikationen vid allvarliga incidenter.

Nämndens mål: Erbjuda trygga och attraktiva offentliga miljöer.

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

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.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Hantering av felanmälningar och synpunkter

Kommunens övergripande synpunkt- och felanmälansystem innefattar förutom utemiljöer även 
trygghetsfrågor. Det löpande arbetet som pågår är att uppdatera mallsvar för att öka förståelsen till 
kund, samt att utarbeta nya kategorier i systemet för att öka användarvänligheten för kund. Det 
finns både en projektgrupp och en styrgrupp som arbetar med flertalet förbättringsåtgärder med 
målsättning om ökad kundnöjdhet och kortare svarstider. Projektgrupperna är riktade mot 
servicegarantier med fokus på handläggningstider och arbetssättet både det externa och det interna.

Trygghetåtgärder prioriteras utifrån felanmälningar och synpunkter från kommuninvånare där 
utemiljön upplevs otrygg, men även synpunkter som kommer fram vid trygghetsvandringar. 
Åtgärder har och kommer främst fokusera på uppstädning av mark och i garagen i centrum, 
belysningsåtgärder vid gång- och cykelvägar och lekplatser samt sikt- och trygghetsgallringar av 
natur vid gång- och cykelvägar och stigar.

Trygga offentliga miljöer 

Genom att kommunen kontinuerligt följer upp felanmälningar, väktarrapporter och information 
från medarbetare gällande den offentliga miljön skapar kommunen tillsammans med polisen trygga 
och attraktiva miljöer. Kommunen bidrar framförallt genom städning av offentliga miljöer, 
fältverksamhetens uppsökande arbete och samarbete med polis. Polisen skapar sina "hotspots" 
utifrån bland annat statistik från kommunens app för felanmälan och den veckovisa lägesbilden i 
Tryggare Vallentuna. Med hotspots avses platser där polisen behöver ha extra närvaro. Under våren 
har framförallt skolgårdar varit en prioritet, då det florerat rykten om oseriösa tävlingar på sociala 
medier bland elever. Detta fick även räddningstjänsten i Stockholms län att gå upp i förstärkt läge 
under en period. En händelse inträffade på en skola i Vallentuna men räddningstjänsten hann fram 
innan något allvarligt inträffade.

Väktarronderingen möjliggör rondering av ett geografiskt brett område och fokus på de platser där 
invånare samlas. Väktarbilen bedöms ge god effekt på den upplevda tryggheten bland invånare, 
företag och medarbetare. Bilen har fokus på social rondering; att prata med ungdomar, lära känna 
dem och skapa relationer för att på så sätt få dem att förhålla sig till de regler som gäller. 
Eftermiddag/kväll ronderas exempelvis garagen i centrum, skolgårdar, lekplatser samt en del 
områden där företag i kommunen finns. En dialog mellan väktare, polis och fältassistenter sker 
veckovis för att hitta bra former för att stödja varandra.
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Polismyndigheten har under sommaren beslutat om avslag gällande Vallentuna kommuns ansökan 
om förordnandeområde för ordningsvakter i Vallentuna centrum. Motiveringen är att det saknas 
rättsliga förutsättningar att förordna ordningsvakter för att tjänstgöra i Vallentuna centrum, utifrån 
att Vallentuna bedöms vara ett lugnt område.

Med grannsamverkansbilen samverkar kommunen tillsammans med polis och frivilliga med syfte 
att avskräcka gärningsmän från att begå brott, upptäcka förberedelser till inbrott samt stödja 
invånare såväl som sprida information kring hur inbrott kan försvåras och förhindras. 
Grannsamverkansbilen körs av frivilliga förare och bidrar till tryggheten i bostadsområden genom 
rondering. Grannsamverkansförarna ger polisen "extra ögon" och kan även fokusera på särskilda 
områden ifall polisen kommunicerar behov av detta. Förarna kan under körpassen även rapportera 
in sina observationer av exempelvis klotter, skadegörelse, skrotbilar eller trasig belysning. 
Körpassen bemannas alltid av minst två förare och sker främst dagtid, då polisens statistik visar att 
inbrottsfrekvensen är högst den tiden på dygnet.

En plats som upplevs som ett otryggt område utifrån dess miljö och pågående aktiviteter är 
Lövsättra. Flera invånare som vandrar, rastar hunden eller bor i området har rapporterat 
nedskräpning, felparkerade bilar och motorcrossåkning i skogen. Under 2020 genomfördes en 
trygghetsvandring i området och ett flertal åtgärdsbehov identifierades. Under våren 2021 utfördes 
en omfattade uppstädning av området då det mesta av skräp och farligt avfall borttransporterades 
och förbudsskyltar mot terrängkörning sattes upp. Tyvärr har motorcrossåkning och enduroåkning 
fortsatt i området. Vilka åtgärder som kan vidtas ytterligare analyseras under hösten.

Kommun och polis samverkade kring hanteringen av detonationen under maj månad. Efter 
händelsen satsade både kommun och polis på ökad närvaro på torget. Detta i syfte att skapa 
trygghet samt kunna möta invånare och företagares frågor och funderingar.

Trygghetspunkter och reservkraft

Kommunen har valt ut sex platser/lokaler som ska kunna öppnas upp som trygghetspunkter runt 
om i Vallentuna. Huvudsakligen är det olika skolbyggnader det avser: Vallentuna Gymnasium/Mega 
fritidsgård, Rosendal Norra, Bällstabergsskolan, Gustav Vasaskolan, Kårstaskolan samt 
Karbyskolan. En eller flera trygghetspunkter ska kunna öppnas för allmänhetens behov vid allvarlig 
kris eller en krigssituation.

Utveckling centrala delar och attraktiva stråk

Inom centrala Vallentuna har upprustning av torgytor utförts i etapper med bland annat ny 
markbeläggning, öppnare entré från stationen, nya planteringar, ny belysning samt bättre 
tillgänglighet. Av upprustning av torgytorna i centrum kvarstår nu två etapper. Båda är planerade 
att genomföras under 2023-2024 enligt kommunplan 2021-2023. Etapp fem, som omfattar 
området kring nya tärningen behöver invänta att nya tärningen, en privatägd byggrätt byggs. Etapp 
sex omfattar Vallentunas historiska centrumgata Centralvägen från Skördetorget till 
Prästgårdsparken och behöver invänta pågående byggnation på Gärdesvägen/Centralvägen.  Delar 
av etapp sex kommer att projekteras under 2021 i samband med projektering ombyggnationen av 
Centralvägen. Ambitionen är att utveckla området kring Vallentuna station till en kärna med starka 
småstadskvaliteter. Vallentunas centrum ska vara tillgängligt för alla grupper och individer med 
olika behov och intressen.

Utveckling kommersiellt och offentligt serviceutbud

Som en följd av arbetet med att levandegöra Vallentuna centrum öppnade under 2020 torghandel 
mitt på Tuna Torg. Torghandeln i Vallentuna Centrum ser ut att vara här för att stanna och fjolårets 
succé har utvecklats under 2021. För att underlätta tillgängligheten för de företag som vill driva 
försäljning på torget har en ny torgstadga antagits. Torgstadgan innefattar fasta torgplatser vilket 
innebär lättare bokning där polistillstånd inte krävs. En digitaliserad och helautomatisk 
bokningsprocess har tagits fram och är nu under analys och i slutfas av införandet. Det kommer öka 
användarvänligheten för försäljare och utställare. Vidare utbildas både interna kommunala 
verksamheter och externa aktörer som vill registrera event på Upplev Vallentuna och under hösten 
kommer kommunen hålla föredrag om förbättrad kommunikation med föreningsliv och 
samhällsnyttan runt detta.

Processer kring service och tjänsteutbud hålls uppdaterat via tätt samarbete i Torggruppen och 
kommunen ser goda relationer med såväl FastPartner som Centrumhandlarna vilket fortsatt är en 
viktig nyckel för att bibehålla den positiva trenden. Inom torghandeln finns i dagsläget ett stort 
utbud av flera olika försäljare. Under sommaren har Pop-up parken återigen uppskattats på torget 
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med solstolar, bänkbord, schackspel, fia med knuffspel och många sommarblommor. 
Centrumbutiker har flyttat utanför sina skyltfönster för att skapa en än mer inbjudande inramning 
för möten och handel. Kommunen arbetar även på bred front och förvaltningsöverskridande för att 
skapa trivsel med allt från blomsteruppsättningar, belysning och utformning av ytor. Men också för 
förbättrat och intensifierat engagemangmot civilsamhälle, inspirerande samarbeten med föreningar 
och näringsliv för utställning, uppvisning, föredrag, musik och dans med mera under 
pandemisäkrade former.

Tillsammans med Naturens- och idrottens dag samt Torgfesten i september blir det en slags nystart 
på evenemang efter pandemins begränsningar. En utmaning är att marknader och festivaler 
återigen börjar konkurrerar om marknadsknallar. Varvid det är viktigt att besöksantalet hålls uppe. 
Planen är att även till vintern skapa ett levande centrum genom att montera en mindre vinter pop-
up park på torget. Tanken är att det ska lysa upp lite mer under den mörka årstiden. Pop-up parken 
ska innehålla vinterbelysning och växter för att locka besökare för att stanna upp en stund på torget. 
Ett stort utbud av nya restauranger och uteserveringar ska hela tiden kompletteras och underhållas 
för bibehållen och ökad ström av besökare. Allt för att skapa den naturliga mötesplatsen i 
Vallentuna centrum.

Utveckling av kommunens lokaler i nära samverkan med verksamheter

För att säkerställa sunda och säkra lokaler inklusive tomtmark tas årligen en prioritering av 
underhållsplan fram. Prioriteringarna grundar sig på statusinventeringar och verksamheternas 
behov. För att få nöjda hyresgäster är det viktigt att vara lyhörd och lyssna till verksamheternas 
synpunkter och önskemål. Nöjd Kund Index för fastighet har sjunkit och det handlar framförallt om 
att kontakten och kommunikationen mellan teknik och fastighetsförvaltningen och verksamheterna 
måste förstärkas. Väsentligt för en ökad kundnöjdhet är därför att utveckla processer och arbetssätt 
som främjar en bättre service och kunddialog. Ett övergripande förbättringsarbete har startat för att 
snabbare nå högre kvalitet till en lägre kostnad. En del är felanmälanprocessen där ett nuläge, 
börläge och en handlingsplan har tagits fram för en kommunikativ och effektiviserad process. Det 
sker i dialog med interna och externa kunder och entreprenörer för att fånga önskat serviceläge. Ett 
förslag på en ny och tydligare gränsdragningslista som förtydligar ansvaret för åtgärder på 
fastigheterna och kostnader för dessa är framtagen. Den togs fram genom ett gemensamt och 
förvaltningsöverskridande arbetet vilket också har bidragit till en ökad förståelse för kommunens 
hyresmodell.

Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017

Anmälda våldsbrott per 100 000 
invånare - 528 642 568 790

Nöjd-Region-Index - Trygghet 
(Medborgarundersökning) * - 55 - 56

Andel invånare som känner sig trygga 
kvällstid % (Nationella trygg-
hetsundersökningen)

* 73 -

Nöjd-Kund-Index (NKI) kommunens 
lokaler** - 49 - 57 -

Antal åtgärdade felanmälningar 
relaterat till trygga och attraktiva 
offentliga miljöer

2777*** 5 081 4 399 - -

*Redovisas i verksamhetsberättelsen
**NKI gällande kommunens lokaler genomförs vartannat år.
***Från januari till och med augusti
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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.

Måluppfyllelse utfall period

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys

Målanalysen visar att kommunen tar en aktiv roll i de samarbeten som ingåtts vilket främjar att 
Vallentunas unika värden och målbild får en tydlig förankring i arbetet med en växande 
storstadsregion. Bostadsutveckling och kompletterande bebyggelse planeras i hela kommunen i 
kollektivtrafiklägen längs Roslagsbanan och E18 och följer kommunens mål för utbyggnadstakt. 
Stort fokus ligger på att utveckla och påverka andra aktörer att skapa goda transportmöjligheter för 
kommunens invånare. Målet bedöms således vara i fas och kunna uppfyllas vid årets slut.

Externa samarbeten

I syfte att skapa goda förutsättningar för Vallentunas utveckling är kommunen aktiv inom olika 
regionala samarbeten och arbetar metodiskt för att samverka med relevanta intressenter. I år har 
Vallentuna kommun tagit över ordförandeskapet för Stockholm Nordost (StoNo). Strukturer för 
samarbetet har upparbetats och en planering för den externa kommunikationen har inletts. Även 
samarbetet inom Arlandaregionen fortlöper, där Upplands Väsby innehar ordförandeskapet. Inom 
ramen för dessa samarbeten drivs regionala frågor, främst vad gäller infrastruktur och 
bostadsbyggande. I synnerhet har frågan om nytt riksintresse för Arlanda varit i fokus. Olika former 
av kommunikationsinsatser har genomförts i syfte att skapa förutsättningar för Vallentunas 
utveckling.

Vallentuna växer

Översiktsplanen är en viktig vägledning för en hållbar utveckling av kommunen där tillväxt och 
bevarande balanserar. Pågående detaljplaner omfattar cirka 2 000 bostäder, vissa ligger i mycket 
tidigt skede. Byggstarter sker i nuläget för i snitt 300 bostäder per år över den senaste 
treårsperioden och skulle ha kunnat vara högre om inte bostadskonjunkturen påverkat och fördröjt 
byggföretagens uppstarter.

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

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

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

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

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

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.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Vallentuna kommun deltar aktivt i flera regionala transportutvecklingsarbeten som direkt berör 
Vallentuna i syfte att driva och bevaka kommunens intressen. Detta sker utifrån målsättningen att 
kollektivtrafiken ska utvecklas till ett än mer attraktivt färdsätt. Utbyggnad av gång- och cykelvägar 
utgår från prioriteringar av säkra skolvägar och cykelpendling där flera åtgärder genomförts under 
året. Målet bedöms därmed vara i fas och prognosen är att målet uppnås vid årets slut.

Strategisk trafikplanering i nära samverkan

Kommunen deltar bland annat i pågående åtgärdsvalsstudier för Arningevägen och Norrortsleden, 
vägplan för väg 268 samt planeringsstudie för Roslagsbanans förlängning till City. I 
åtgärdsvalsstudien för Arningevägen ingår även en åtgärdsvalsstudie för ny stombuss (del av 
kommande stombusslinje av Trafikförvaltningen benämnd stomlinje H mellan Arninge - Upplands 
Väsby via Vallentuna) med fokus på framkomlighetsåtgärder på sträckan Arninge - Vallentuna. 
Hittills har ett antal kortsiktiga åtgärder identifierats till exempel förlängning av befintliga 
hållplatser. Långsiktiga åtgärder är under utredning till exempel korsningarna med Okvistavägen 
respektive Bällstabergsvägen. Remiss med förslag till åtgärder planeras under september-oktober. 
Parallellt pågår en sträckningsstudie för stombussen på återstående sträcka mellan Vallentuna och 
Upplands Väsby för att utreda och komma överens om lämplig sträckning för stomlinjen. I 
vägplanen för 268 har länsstyrelsen avstyrkt en ny genare väg i anslutning till Granakurvan av 
kulturmiljöskäl. Trafikverket utreder förnärvarande hur projektet vidare ska bedrivas. Trafikverkets 
inriktning för fortsatt arbete är att framför allt fokusera på trafiksäkerhetsåtgärder längs med 
befintlig väg som en del av detta kan det bli aktuellt att inkludera sträckan Gullbron - Vallentuna 
centrum som idag inte omfattas av arbetet. Åtgärdsvalsstudien för Norrortsleden förbereder ett 
kapacitetshöjande paket kring Löttingetunneln och trafikplatserna Rosenkälla, Mossen, Täby 
Kyrkby och Tunberget inför kommande Länsplan. Ett förslag till Åtgärdsvalsstudie har under 
augusti remitterats till bland annat Vallentuna kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar 
med förslag till svar för politisk behandling under oktober. I planeringstudie Roslagsbanans 
förlängning till City har ett tidigt samråd genomförts och lokaliseringsstudie har påbörjats. Även 
åtgärder på befintlig bana är aktuella. I Vallentuna utreds dubbelspårutbyggnad på sträckan 
Vallentuna station - Ormsta station.
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Vallentuna kommun för en kontinuerlig dialog med trafikförvaltningen för uppstart av anropstyrd 
trafik i delar av kommunen. Anropsstyrd trafik är kollektivtrafik som endast utförs om någon i 
förväg begärt att få resa. Trafikförvaltningen genomförde ny trafikupphandling våren 2020, efter 
överklagan har uppdraget tilldelats Transdev. Start preliminärt under år 2022.

Utbyggnad av gång- och cykelvägar

Utbyggnad av gång- och cykelvägar utgår från prioriteringar av säkra skolvägar och cykelpendling. 
Cykelplanen som togs fram under 2015 är inte politisk antagen men är ett underlag för att utveckla 
cykelvägar inom kommunen. Under 2020 utfördes en förstudie och projektering har tagits fram för 
en första etapp för gång- och cykelväg mellan Vallentuna och Karby/Brottby. Etapp ett, Billisten-
Åkersbergavägen är under byggnation och färdigställs under september månad. En andra etapp 
med förlängning till Össeby Garns kyrka utreds och förhandlingar av mark pågår. Detaljprojektering 
är klar för en gång- och cykelväg norr om Lindholmen, byggstart avvaktar detaljplan för 
Lindholmen-Strömgården. Anläggande av gång- och cykelväg längs Bällstabergsvägen och 
asfaltering av cykelväg söder om Kragstalund avvaktar Roslagsbanans färdigställande och beräknas 
påbörjas våren 2022. En breddning av Okvistavägen med ett extra körfält för att underlätta 
busstrafiken planeras till hösten. Promenadstråket runt Vallentunasjön har under sommaren fått en 
första upprustning med bland annat spång, nytt grus och slyröjning. Åtgärderna är utförda vid sjöns 
södra del.

För att öka pendling inom kollektivtrafiken kommer fler infartsparkeringar att anläggas vid Ormsta 
station och Lindholmens station, utbyggnad beräknas att ske under 2022-2023. En utredning pågår 
för att anlägga en ny cykelparkering i Kragstalund. Gällande trafiksäkerhet har bland annat en 
åtgärdsvalsstudie av Lindholmsvägen mynnat ut i en rapport med åtgärdsförslag på 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Utifrån den har en ny cirkulationsplats vid Lindholmsvägen – 
Lingsbergsvägen anlagts under våren, breddning av Lindholmsvägen avseende den kommunala 
delen kommer att färdigställas under året. En annan säkerhetshöjande åtgärd är att tunneln under 
Lindholmsvägen vid cirkulationsplatsen får Vallentunas första effektbelysning som kommer att 
invigas i början av september. Säkra skolvägar ses över kontinuerligt och har alltid en hög prioritet. 
Även befintliga vägnätet och gång- och cykelnätet underhålls med ny beläggning och upprustning av 
vägbelysning. En beläggningsplan har tagits fram bland annat för att effektivisera och underlätta 
planering samt genomförande, ett flertal gator har fått ny beläggning under våren och sommaren.

Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017

Nöjd med kommunala gator och vägar 
(NKI)* ** - 50 - 55

Nöjd med kommunala gång- och 
cykelvägar (NKI)* ** - 50 - 54

*SCB:s medborgarenkät genomförs på hösten vartannat år (ojämnt år)
**Redovisas i verksamhetsberättelsen
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Styrkort

Kund/invånare

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Rikets 
snitt

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

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

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

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

Öppna jämförelse Nöjd-Kund-Index (NKI) -
 Företagsklimat (SKR) - 75 67 74

Nöjd Upphandlings Index (NUI) 66 63 - 64

*SCB,s medborgarundersökning genomförs vartannat år. Årets resultat redovisas i verksamhetsberättelsen.

Analys och kommentar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför i samverkan med Stockholm Business Alliance 
(SBA) en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. 
Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera 
myndighetsområden. Kommunen mäts utifrån flera olika områden såsom information, 
tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. I enkäten för upphandling 
ställs delvis andra frågor och den skiljer sig därför från övriga myndighetsområden.

189 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen 2020. 
Svarsfrekvensen var på 53 procent, en procentenhet lägre än föregående år. Antalet svar i 
undersökningen uppgick till 29 431, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med föregående 
år. Minskningen kan helt förklaras av pandemin och de konsekvenser som denna medfört.

Resultatet för Vallentuna visar att företagare i Vallentuna fortsätter att uppge en ökad nöjdhet med 
kommunernas service. Det totala NKI resultatet för Vallentuna kommun steg från 67 till 75 i index 
där max är 100.

Följande myndighetsområde fick respektive NKI-resultat: bygglov 80, markupplåtelse 88, 
livsmedelskontroll 84, miljö- och hälsoskydd 64. Inom serveringstillstånd och brandskydd finns 
inget resultat att redovisa. För att ett myndighetsområde ska särredovisas behövs minst 7 enkätsvar.

Det samlade resultatet för Nöjd Upphandlings Index (NUI) är 66 vilket är något över snittet i riket. 
Högst ligger Vallentuna avseende information 73, tillgänglighet 75 (78) och effektivitet 71 och 
bemötande 71 (76). Lägst får kommunen inom området kompetens 67 (62). Siffrorna inom parentes 
anger förra årets resultat. När en kommun har ett NKI/NUI på 70 eller högre bedöms det vara ett 
högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat.
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Verksamhet

 Prognos 
2021

Utfall 
perioden Helår 2020 Helår 

2019

Energiförbrukning för uppvärmning, 
verklig förbrukning, kWh/m2* - - 77,5 90,5

Energiförbrukning för uppvärmning, 
graddagskorrigerad förbrukning, 
kWh/m2*

- - 94,1 96,8

Andel akut underhåll av totala kostnader 
för kommunens fastigheter 2,9 % 3,3 % 3,3 % 3,4 %

Årlig befolkningsutveckling 0,4 % 0,3 % 0,1 % 1,9 %

Antal kommuninvånare 34 244 34 206 34 119 34 085

Antal nystartade företag - 187 325 266

Antal företag totalt - 4 089 3 970 3 908

Antal byggda bostäder (byggstarter) 245 - 243 284

Antal antagna detaljplaner 4 1 10 2

Antal detaljplaner som fått laga kraft 4 3 8 -

Antal planremisser 11 3 14 4

Driftkostnad gatubelysning, 
kr/ljuspunkt** - - 719,3 870,0

Energianvändning per gatubelysning, 
kWh/ljuspunkt** - - 196,6 -

*Statistik för energiförbrukning redovisas i verksamhetsberättelsen.
**Gatustatistik publiceras i KOLADA våren 2022

Analys och kommentar

Det akuta underhållet på kommunens fastigheter uppgick för perioden till 3,3 procent av 
fastighetsavdelningens totala kostnader. Det akuta underhållet har inte en linjär förbrukning utan 
är just akut. Prognosen för helåret är 2,9 procent. Det proaktiva arbetet med det planerade 
underhållet och investeringsåtgärder förväntas resultera i färre kostsamma akuta åtgärder.

Befolkningsutvecklingen var mycket svag 2020 som följd av ändrade flyttmönster under pandemin. 
Inflyttningen till kommunen omflyttningen mellan bostadstyper minskade samtidigt som 
utflyttningen till andra kommuner utanför Stockholmsområdet ökade. I prognosen för 2021 har en 
stor försiktighet (nedskrivning mot normalår) därför vidtagits. Byggnationstakten med färdigställda 
bostäder kommer att vara som planerat, cirka 200, men antal personer som flyttar in till dem är 
beräknat som färre än vad som varit vanligt under åren tidigare. Det gör att prognosen i början av 
året sattes till en ökning med endast 125 personer, från 34 119 till 34 244. Det brukar vara stor 
variation under året, månadsutvecklingen är inte linjär. Till och med april månad skedde en 
minskning av befolkningen. Sedan dess har befolkningsutvecklingen svängt till en ökning, från april 
räknat med 165 personer, till 34 206 personer. Det indikerar att den prognos som gavs i början av 
året står fast på cirka 34 240 - 34 250 personer. Historiskt sett är kommunen i en period av låg 
befolkningstillväxt vilket gör att övrig planering av verksamhetsvolymer och investeringar i 
verksamhetsfastigheter de närmsta åren behöver vara noga planerade och anpassade för detta tills 
byggnationerna successivt ökar igen framöver, med framförallt inflyttning i Kristineberg men även 
centrala Vallentuna.

Årets prognostiserade byggstarter är 245 stycken och är fördelat på följande antagna detaljplaner 
Kumla-Stensta, Kårsta-Rickeby 1, Lindholmen-Strömgården, Lindholmen-Uppsäter, Tingvalla, 
Västra Manhemsvägen, Kragstalund östra, förtätning Vallentuna centrum (Tärningen), 
Gärdesvägen och Gamla Polishuset. Utöver byggnation i gällande detaljplaner så tillkommer 
byggstarter utanför detaljplan och då företrädesvis på landsbygden.

Förutsättningarna för 50 av dessa byggstarter är extra osäkra. Det gäller byggstarter i detaljplanerna 
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Gamla Polishuset som vunnit laga kraft under sommaren respektive Kragstalund Östra som har 
varit överklagad fram till sommaren men nu fått laga kraft. Att en detaljplan eller ett beslut fått laga 
kraft innebär att beslutet inte längre går att överklaga. Det kan ske antingen genom att tiden för 
överklagan löpt ut eller att en överklagan behandlats eller avvisats av domstol. Under året har 
ytterligare en detaljplan fått laga kraft, Åbyholm.

Orsaken till att antalet detaljplaner som fått laga kraft är högre än antalet antagna detaljplaner 
beror på att två av de detaljplaner som antogs förra året blev överklagade. Under sommaren fattade 
domstolen beslut om att överklagan inte tas vidare för dessa ärenden som därmed får laga kraft 
direkt. Prognosen för året är det finns 11 stycken planremisser som är på gång.

Nyckeltalen för den gatustatistik som gäller belysning är intressant att följa då de ger en indikation 
på om effektiviseringar som genomförs minskar faktiska kostnader och bidrar till en bättre 
energianvändning. Det pågår ett kontinuerligt arbete i verksamheten med att byta ut gamla 
armaturer mot LED samt att säkra ned anläggningar som i dagsläget ligger på en för hög ampere i 
säkringen.
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Ekonomi
Avsnittet beskriver ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet.

Sammanfattning

Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en positiv avvikelse om 26,6 
miljoner kronor i förhållande till budgeterat resultat. Det prognostiserade överskottet redovisas dels 
inom kommunledningskontoret med 0,5 miljoner kronor och resterande 26,1 miljoner kronor inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det prognostiserade överskottet inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen förklaras av att det inkommit exploateringsintäkter samt 
markförsäljning som inte ingår i budgeten. Redovisningen har förändrats i enlighet med den nya 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Exempelvis redovisas nu planintäkter och 
plankostnader inom driftredovisningen istället för att som tidigare bokföras inom exploatering i 
balansräkningen. Årsprognosen är därmed ett överskott om 28,6 miljoner kronor. Därutöver finns 
ett prognostiserat underskott med 2,5 miljoner kronor inom både mark- och exploatering samt 
planavdelningen på grund av minskning av debiterbara timmar för tidsdebitering i projekt.

Mnkr
Sparande i 

eget 
kapital

Budget 
2021

Avvikelse 
prognos 

2021

Avvikelse 
2020

Avvikelse 
2019

Kommunstyrelsen - KLK 3,9 -113,0 0,3 7,6 6,7

Räddningstjänst - -20,4 0,2 0,1 0,0

Kommunstyrelsens oförutsedda 
(KSOF)

- -10,0 0,0 5,0 5,0

Resultatenhet inom 
fastighetsavdelningen, TFF

0,2 0,0 0,0 0,9 0,2

Resultatenhet avfallshantering*, 
TFF

2,6 0,0 0,0 1,7 0,2

Kommunstyrelsen-TFF exkl. 
resultatenheter

- -57,9 0,0 - -

Kommunstyrelsen-SBF, exkl. 
exploateringsprojekt i drift

3,9 -14,9 -2,5 - -

Exploateringsprojekt i drift - -5,0 28,6 - -

Totalt kommunstyrelsen exkl. 
avfallshantering

8,0 -221,2 26,6 13,6 11,9

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

Verksam
het 
(mnkr)

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Progno

s 2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

Kommunledningskontorets verksamheter

TOTALT

K -135,3 -76,4 56 % -136,4 -1,1 -135,4 -81,1 60 % -125,2

I 22,3 14,8 67 % 23,8 1,5 29,5 17,9 61 % 26,9

N -113,0 -61,6 54 % -112,7 0,3 -105,9 -63,2 60 % -98,3

Politisk verksamhet

K -15,5 -9,9 64 % -15,6 -0,1 -15,5 -9,2 59 % -14,4

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N -15,5 -9,9 64 % -15,6 -0,1 -15,5 -9,2 59 % -14,4

Kommungemensam verksamhet

K -27,2 -9,0 33 % -27,5 -0,3 -18,5 -8,9 48 % -14,4

I 2,7 2,0 75 % 3,0 0,3 0,0 1,1 0,2

N -24,6 -7,0 28 % -24,6 0,0 -18,5 -7,9 43 % -14,2

Kansli

K -6,9 -4,1 60 % -6,6 0,3 -6,3 -3,9 62 % -6,0

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N -6,9 -4,1 60 % -6,6 0,3 -6,3 -3,9 62 % -6,0

Stab

K -8,1 -3,9 48 % -8,4 -0,3 -7,5 -3,4 46 % -5,9

I 1,6 1,5 90 % 1,9 0,3 1,4 1,0 70 % 1,4

N -6,5 -2,5 38 % -6,5 0,0 -6,0 -2,4 40 % -4,5

Kontaktcenter

K -6,5 -4,1 63 % -6,5 0,0 -6,4 -3,8 60 % -5,6

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

N -6,5 -4,0 61 % -6,4 0,1 -6,4 -3,8 59 % -5,5

Ekonomiavdelningen

K -17,9 -10,7 60 % -17,9 0,0 -17,8 -11,4 64 % -17,4

I 0,4 0,6 162 % 0,7 0,3 0,4 0,2 56 % 0,4

N -17,6 -10,1 57 % -17,3 0,3 -17,4 -11,1 64 % -17,0

HR-avdelningen

K -14,0 -8,1 58 % -13,8 0,2 -14,9 -9,2 62 % -14,4

I 0,7 0,0 2 % 0,5 -0,2 0,7 0,3 39 % 1,6

N -13,3 -8,1 61 % -13,3 0,0 -14,2 -9,0 63 % -12,8
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Verksam
het 
(mnkr)

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Progno

s 2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

Kommunikation och marknad

K -12,2 -7,7 63 % -12,9 -0,7 -12,2 -7,2 59 % -11,1

I 0,0 1,0 9 770 
%

1,0 1,0 0,0 0,1 300 
%

0,1

N -12,2 -6,7 55 % -11,9 0,3 -12,2 -7,1 58 % -11,0

Egen försörjning

K -13,9 -9,6 69 % -13,6 0,3 -24,0 -16,1 67 % -24,4

I 13,9 7,7 55 % 13,6 -0,3 24,0 13,3 55 % 20,4

N 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 -4,0

IT-avdelningen

K -13,0 -9,3 72 % -13,6 -0,6 -12,2 -7,8 64 % -11,7

I 3,0 2,0 66 % 3,0 0,0 2,9 1,9 65 % 2,8

N -9,9 -7,3 74 % -10,5 -0,6 -9,4 -6,0 64 % -9,0

Verksam
het 
(mnkr)

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Progno

s 2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

Räddningstjänst

K -20,4 -13,5 66 % -20,2 0,2 -20,1 -13,3 66 % -20,0

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N -20,4 -13,5 66 % -20,2 0,2 -20,1 -13,3 66 % -20,0

Verksam
het 
(mnkr)

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Progno

s 2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF)

K -10,0 0,0 0 % 10,0 0,0 -5,0 0,0 0 % 0,0

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N -10,0 0,0 0 % 10,0 0,0 -5,0 0,0 0 % 0,0

K = kostnad, I = intäkt, N = netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal. 
Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar.
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Analys och kommentar

Helårsprognosen för kommunledningskontorets verksamheter är ett överskott om 0,5 miljoner 
kronor inklusive räddningstjänst och kommunstyrelsen budget för oförutsedda utgifter (KSOF). 
Prognosen baseras på att budgeten för (KSOF) nyttjas i dess helhet. KSOF har inför 2021 fått en 
utökad budget med 5,0 miljoner kronor vilket innebär att den totala budgetramen för KSOF uppgår 
till 10,0 miljoner kronor.

Inför 2021 har Vallentuna kommun tagit över värdskapet och ordförandeskapet för samarbetet 
Stockholm Nordost (STONO). Samarbetet sker mellan kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, 
Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Intäkter och kostnader redovisas inom kommungemensam 
verksamhet. Det ekonomiska utfallet redovisas till den politiska ledningsgruppen för samarbetet 
och påverkar inte Vallentuna kommuns resultat.

På grund av pandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att kommunen 
får ersättning från Försäkringskassan för sjuklönekostnader. Från och med augusti 2020 till och 
med september 2021 tillämpas en beräkningsmodell för ersättningen som baseras på hur stora 
sjuklönekostnader kommunen haft.

Kommunledningskontoret har blivit beviljade ersättningen från Socialstyrelsen. Ersättningen avser 
vissa merkostnader som kommunen haft inom hälso- och sjukvårdsverksamhet med anledning av 
pandemin. Ersättningen är resultatförd inom respektive enhet. Detta innebär att några 
verksamheter prognostiserar med ett mindre överskott, samt att några tjänster har varit, och 
kommer att vara vakanta under delar av året. Detta sammantaget bidrar till en prognostiserad 
positiv avvikelse.

Inom kommunledningskontoret pågår en satsning inom området; miljö, hälsa och hållbar 
utveckling, detta kan medföra kostnader som ej är budgeterade men har beaktats i prognosen. 
Under sommaren påbörjades ett arbete med att upprätta ett platsflexibelt kontor på 
kommunledningskontoret. Bland annat har antal konferensrum utökats som inretts med 
återbrukade inventarier.

Inom den politiska verksamheten prognostiserar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ett 
underskott om 0,3 miljoner kronor. Orsaken till det prognostiserade underskottet är ökade 
sammanträdeskostnader. Övriga verksamheter inom området gör ett prognostiserat överskott om 
0,2 miljoner kronor. Det beror dels på en återbetalning gällande Arlandasamarbetet, dels på att 
utdelat bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller stiftelser blivit lägre än 
budgeterat. Detta ger sammantaget ett prognostiserat underskott om 0,1 miljoner kronor för den 
politiska verksamheten.

Inom ekonomiavdelningen prognostiserar upphandlingsenheten ett underskott till följd av 
insatser i samband med överprövningar, denna prognos kan komma att revideras i de fall antalet 
överprövningar skulle öka under hösten. Underskottet täcks av övriga delar inom avdelningen dels 
genom högre intäkter än beräknat i form av covidbidrag samt vakans av tjänst

Årsprognosen för egen försörjning är enligt budget. Flera av kommunens återsökningar om 
tomhyresersättningar är dock föremål för rättslig prövning i Förvaltningsrätten. En ändring av 
tidigare praxis och regelverkstillämpning hos Migrationsverket kan minska kommunens möjligheter 
till tomhyresersättning. Prognosen är därför osäker. Budgeten för egen försörjning är uppbyggd så 
att kostnaderna för mottagandet täcks av intäkterna för mottagandet. Under 2021 prognostiseras 
lägre kostnader såväl som lägre intäkter jämfört med 2020. Ett lågt mottagande 2020 ger en fortsatt 
effekt även 2021 på intäktsnivån. Samtidigt har även kommunens kostnader minskat för 
verksamheten, utifrån färre antal bostäder. Kommunen har tagit emot större delen av kommunens 
årskvot av anvisade nyanlända.

Ett underskott prognostiseras inom IT-avdelningen med 0,6 miljoner kronor. Orsaken till det 
prognostiserade underskottet är att en medarbetare flyttats över från socialförvaltningen till IT-
avdelningen. Budgeten för personalkostnader har inte flyttas med utan ett underskott redovisas 
därför inom avdelningen och motsvarande belopp redovisas som ett överskott inom 
socialförvaltningen.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mnkr Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Progno

s 2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

Samhällsbyggnadsförvaltningen

TOTALT

K -17,3 -12,6 73 % -19,8 -2,5

I 2,4 3,3 135 % 2,4 0,0

N -14,9 -9,3 62 % -9,6 -2,5

Fysisk planering

K -4,5 -3,0 68 % -6,5 -2,0 -4,5 -2,9 66 % -5,3

I 0,1 0,1 229 % 0,1 0,0 0,3 0,1 20 % 0,0

N -4,5 -2,9 -5,8 -2,0 -4,2 -2,9 -5,2

Markreserven

K -0,4 -0,3 71 % -0,4 0,0

I 0,1 0,0 38 % 0,1 0,0

N -0,3 -0,3 -0,3 0,0

Natur och vattenvård

K -2,9 -3,0 103 % -2,7 0,2

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N -2,9 -3,0 103 % -2,7 0,2

Gemensam administration

K -7,7 -4,5 59 % -7,6 0,1

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N -7,7 -4,5 -7,6 0,1

Arrenden

K -0,3 -0,2 67 % -0,3 0,0

I 2,3 1,6 71 % 2,3 0,0

N 2,0 1,4 70 % 2,0 0,0

Exploatering övrigt

K -1,5 -1,5 103 % -2,3 -0,8 -0,7 1,0

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N -1,5 -1,5 103 % -2,3 -0,8 -0,7 1,0

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal 
(mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar.

Analys och kommentar

Prognosen är att verksamheterna totalt kommer att generera ett underskott om 2,5 miljoner kronor.

Både mark- och exploatering (exploatering i övrigt) samt planavdelningen inom fysisk 
planering prognostiserar en minskning av debiterbara timmar för tidsdebitering i projekt. 
Personalen inom respektive verksamhet arbetar i projekt (i likhet med externa konsulter) och deras 
nedlagda timmar leder till en kostnadsminskning i form av minskade personalkostnader istället för 
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att generera en intäkt. Uppskattningsvis saknas det cirka 3 100 timmar som kan hänföras till 
personalomsättning. Den totala effekten av detta beräknas uppgå till 3,1 miljoner kronor. Ytterligare 
timmar i tidsdebiteringen befaras falla bort till följd av omprioriteringar där avdelningarna nu 
behöver arbeta mer i projekt som ej är debiterbara, den uppskattade effekten av detta beräknas bli 
ett bortfall om 0,4 miljoner kronor. Sedan tillkommer arbeten i projekt som befinner sig i 
genomförandefas i större utsträckning än tidigare år då kommunen nu befinner sig i ett expansivt 
skede. Detta får ekonomiska konsekvenser eftersom genomförandefasen innebär en lägre 
timdebitering än planskedefasen. På grund av den långa samhällsplaneringsprocessen och det 
faktum att många projekt är både stora och komplexa kan det vara svårt att estimera risker och 
tidsfördröjningar - effekten är beroende av vilka projekt som är i gång.

Effekten av svårigheterna med att estimera risker och tidsfördröjningar är mer tydlig i 
redovisningen för verksamhetsåret 2021 då kommunen i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) sedan början av året redovisar planintäkter och plankostnader 
direkt i driftredovisningen, där tidsdebiteringen ingår, under posten exploateringsprojekt i drift i 
samband med att de uppkommer. Tidigare redovisades kostnaderna i balansräkningen för att sedan 
återföras resultatet tillsammans med intäkten vilket medförde en jämnare driftredovisning. En 
kostnad och dess förväntade intäkt uppkommer, i exploateringsprojekten, vid helt olika tidpunkter 
och ibland med flera års tidsförskjutning vilket leder till att det nya sättet att redovisa ger en ojämn 
och fluktuerande driftredovisning.

Till skillnad från intäkterna i "Exploateringsprojekt i drift" så uppstår kostnadsminskningen för 
tidsdebitering i projekt för verksamheterna innevarande år för den tid som egen personal lägger ner 
i projekten. Det medför svårigheter med både budgetering samt prognostisering. Kommunen 
behöver nu gradvis hitta nya sätt att budgetera och prognostisera vilket påbörjades inför budgetåret 
2021. Arbetet behöver dock fortsätta även under de nästkommande åren.

Bortfallet av kostnadsminskningen i tidsdebitering i projekt pareras delvis genom minskade 
lönekostnader, kostnadsmedvetenhet i alla led samt att en fördjupad översiktsplan skjuts upp. Även 
den gemensamma administrationen för förvaltningen bidrar till att täcka bortfallet då exempelvis 
kostnader för material, utbildningar, konferenser men även företagshälsovårdsrelaterade kostnader 
minskat i förhållande mot ett normalår på grund av pandemin. Majoriteten av förvaltningens 
medarbetare har i och med pandemin fortsatt att arbeta på distans vilket medför minskade 
kostnader.

 

Exploateringsprojekt i drift

Verksam
het 

(mnkr)

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

Exploateringsprojekt i drift

K -13,1 -12,1 92 % -16,8 -3,7

I 8,1 40,4 497 
%

40,4 32,3

N -5,0 28,4 23,6 28,6

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal 
(mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar.

Analys och kommentar

Orsaken till det stora överskottet i delårsrapporten vilket uppgår till cirka 28 miljoner kronor beror 
på markförsäljningar samt gatukostnadsersättningar vilka aldrig budgeteras för. Under juni månad 
så vann bygglovet för Gärdesvägen hus C och D laga kraft. I samband med detta överlät kommunen 
hela fastigheten Vallentuna Prästgård 1:175 för en total likvid på 20,9 miljoner kronor varav 14,9 
miljoner kronor var köpeskilling för mark. Andra stora försäljningar som skett under året är 
Gärdesvägen samt Åbyängar.

Som tidigare nämnts redovisas nu planintäkter och plankostnader inom driftredovisningen under 
"Exploateringsprojekt i Drift" vilket leder till ett ojämnt resultat över året och medför svårigheter 
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med prognostisering. Markförsäljning budgeteras aldrig då det är väldigt osäkert när i tiden en 
försäljning inträffar och innebär således en hög risk i budget.

Teknik och fastighetsförvaltningen (TFF)

Exklusive resultatenheter

Mnkr Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Progno

s 2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

TFF exklusive resultatenheter

Totalt

K -86,1 -51,3 60 % -87,9 -1,7

I 28,2 21,2 75 % 29,9 1,7

N -57,9 -30,1 -57,9 0,0

Markreserven

K -2,0 -0,8 43 % -2,0 0,0

I 0,5 0,4 67 % 0,5 0,0

N -1,4 -0,5 -1,4 0,0

Parkeringsverksamheten

K -2,6 -1,0 38 % -2,8 -0,2 -1,3 -0,9 68 % -1,3

I 0,9 1,0 117 % 1,0 0,2 1,0 0,8 80 % 1,0

N -1,8 0,0 -1,8 0,0 -0,3 -0,1 -0,3

Väghållning

K -33,8 -21,1 62 % -35,3 -1,5 -35,5 -22,6 64 % -36,3

I 0,4 1,9 478 % 1,9 1,5 3,2 2,2 68 % 3,7

N -33,4 -19,2 -33,4 0,0 -32,3 -20,4 -32,6

Parkverksamheten

K -13,7 -7,9 57 % -13,7 0,0 -12,7 -7,2 57 % -12,1

I 0,1 0,0 92 % 0,1 0,0 0,1 0,1 164 % 0,1

N -13,6 -7,8 -13,7 0,0 -12,7 -7,1 -12,0

Gemensam administration

K -13,5 -7,9 58 % -13,5 0,0

I 7,5 5,0 67 % 7,5 0,0

N -6,0 -2,9 -6,0 0,0

Skogsavverkning

K -0,4 0,0 10 % -0,4 0,0

I 0,1 0,1 124 % 0,1 0,0

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

Flyktingmottagande

K -1,3 -0,9 67 % -1,3 0,0

I 0,0 0,0 0,0 0,0

N -1,3 -0,9 -1,3 0,0
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Mnkr Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Progno

s 2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

Bostäder 
(bostadsrättsfören
ingar))

K -18,9 -11,7 62 % -18,9 0,0 -18,8 -10,7 59 % -18,2

I 18,9 12,8 68 % 18,9 0,0 18,9 12,5 67 % 18,8

N 0,0 1,1 0,0 0,0 0,1 1,9 0,6

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal 
(mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar.

Analys och kommentar

Teknik- och fastighetsförvaltningens helårsprognos är att verksamheter kommer att bedrivas enligt 
budget.

Helårsprognosen är enligt budget men det finns kostnader som har ökat framförallt inledningsvis av 
året. Kostnaden för vinterväghållning överstiger budget med cirka 1,7 miljoner kronor. Under en 
kort period kom stora snömängder och för att säkra framkomligheten för trafik och räddningstjänst 
behövde snö forslas bort. Bortforsling av snö medför höga kostnader. Temperaturskiftningar med 
plus- och minusgrader medförde även ökade insatser för halkbekämpning. Fler 
halkbekämpningsinsatser utfördes utöver de som ingår i entreprenadavtalet vilket ökade 
kostnaderna ytterligare då insatser utöver avtalet är kostnadskrävande. Verksamhet väghållning 
beräknar att kunna täcka underskottet främst genom ökade försäkringsersättningar och att 
grundavtalet för vägdrift samt grundavtalet för tilläggstjänster beräknas bli lägre än budget. 
Grundavtalet för tilläggstjänster uppskattas bli lägre då det kontinuerliga planerade underhållet 
medför att driftunderhållet minskar. Även det nya belysningsavtalet har en lägre fast kostnad med 
a- conto priser vilket medför en bättre styrning och minskade kostnader.
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Resultatenhet fastighet

Mnkr Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

Resultatenhet Fastighet

Totalt

K -228,8 -155,0 68 % -227,8 1,0 -254,6 -167,3 66 % -252,9

I 228,8 155,1 68 % 227,8 -1,0 261,6 174,7 67 % 260,9

N 0,0 0,1 0,0 0,0 7,0 7,4 106 
%

7,9

Administrativa kostnader

K -16,6 -10,3 62 % -16,5 0,1 -16,7 -10,6 63 % -16,9

I 0,7 0,5 80 % 0,7 0,0 0,7 0,7 100 
%

1,0

N -15,9 -9,7 61 % -15,8 0,1 -16,0 -9,9 62 % -15,9

Fastex

K -5,0 -3,7 74 % -4,2 0,9 -3,5 -3,5 102 
%

-5,6

I 5,0 3,0 59 % 3,2 -1,8 3,5 2,8 79 % 4,7

N 0,0 -0,8 0,9 -0,9 0,0 -0,8 -0,9

Fastighetsservice, personalkostnader, m.m.

K -8,8 -5,0 56 % -7,8 1,1 -8,0 -5,0 62 % -7,4

I 2,4 1,4 61 % 2,1 -0,3 3,8 1,6 42 % 2,5

N -6,5 -3,5 54 % -6,5 0,8 -4,2 -3,4 80 % -5,0

Egna- och hyrda fastigheter

K -181,9 -125,2 69 % -182,4 -0,5 -200,7 -133,0 66 % -200,7

I 204,4 138,5 68 % 204,9 0,5 227,1 151,9 67 % 227,1

N 22,5 13,2 59 % 22,5 0,0 26,4 18,8 71 % 26,4

Ägda bostadsfastigheter

K -2,9 -1,8 62 % -2,9 0,0 -2,3 -1,3 57 % -2,0

I 2,9 2,0 68 % 2,9 0,0 3,1 2,0 63 % 3,0

N -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,9 0,7 80 % 1,0

Städ- och konferensservice

K -13,5 -9,0 67 % -14,0 -0,5 -23,4 -13,9 59 % -20,3

I 13,5 9,8 72 % 14,0 0,5 23,4 15,8 68 % 22,6

N 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 2,0 2,3

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal 
(mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar.

Analys och kommentar

Helårsprognosen för resultatenhet fastighet är att verksamheterna kommer att bedrivas enligt 
budget.

För perioden redovisar resultatenheten ett positivt resultat på 0,1 miljoner kronor. Det beror på att 
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verksamheterna inte har en linjär förbrukning av vissa kostnader till exempel elkostnader. 
Elkostnaderna är generellt högre under vinterhalvåret. Dock är elkostnaderna för perioden 32 
procent högre jämfört med samma period 2020. De ökade elkostnaderna utgörs dels av en högre 
elförbrukning på grund av kallare period jämfört med föregående år men också på grund av att 
elpriserna har ökat.

Verksamhet Fastex har avvecklats under augusti. Detta på grund av nya direktiv gällande bidrag 
från Arbetsförmedlingen för antal tilldelade extratjänster per kommun. Enheten prognostiserar ett 
negativt resultat på 0,9 miljoner kronor på grund av lägre intäkter och avvecklingskostnader för 
personal och bil.

Verksamhet Fastighetsservice prognostiserar ett positivt resultat på 0,8 miljoner kronor på grund 
av en vakant tjänst vilken inte kommer att tillsättas under året.

Städservice redovisar ett positiv resultat för perioden på 0,7 miljoner kronor då alla intäkter inte är 
linjära i år, helårsprognosen för verksamheten är enligt budget. En översyn av alla städytor och 
städavtal inklusive timpris pågår inom städservice, målet är att få en kostnadseffektivisering för 
städservice kunder.

Ett förslag till ny organisation har tagits fram av teknik- och fastighetsförvaltningens ledningsgrupp 
och har presenterats för huvudskyddsombud och medarbetare. På grund av den sjunkande 
befolkningsökning och statistik särskilt inom förskole- och skolåldrar gör att barn- och 
ungdomsförvaltningen behöver minska sitt lokalanvändande samtidigt som teknik- och 
fastighetsförvaltningen behöver minska sin organisation för att matcha nya förutsättningar. Den 
nya kommunplanen för 2022 pekar på större krav att bedriva en effektiv verksamhet med hög 
kvalitet till låg kostnad. Prognosen för 2022 visar på ett stort underskott i den hyresfinansierade 
fastighetsbudgeten vilket ställer krav på besparingar och effektiviseringar inom fastighets 
verksamheter. Beslut om sänkt hyra i kommunplan 2022 medför behov av effektiviseringar för att 
nå en budget i balans. Beslut om sänkt internränta i KP 2022 löser stora delar med ytterligare 
effektivisering behöver vidtas. Beslut om ny organisation förväntas under mitten av september och 
föreslås gälla från första januari 2022.

Resultatenhet avfall

Mnkr Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

Resultatenhet Avfall

K -35,0 -9,3 27 % -30,5  4,5 -29,4 -9,2 31 %  -27,8 

I 35,0 10,1  30,5  -4,5 29,4 10,0 34 %  29,5 

N 0,0 0,8 0,0  0,0 0,0 0,8  1,7 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal 
(mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar.

Analys och kommentar

Helårsprognosen är att verksamheten kommer ha en budget i balans förutsatt att ny avfallstaxa 
antas av kommunfullmäktige i september.

Avfallsverksamheten har ett ackumulerat överskott på 2,6 miljoner och förslaget är att nyttjas inför 
kommande förändringar kring entreprenörsbyte, obligatorisk matavfallsinsamling, registervård 
med mera. En ökad exploatering i kommunen påverkar avfallsverksamheten som har ansvar för att 
säkerställa att infrastruktur och systemlösningar för avfall är hållbara. Hantering av aktiviteter i 
kommunens nya avfallsplan samt flera olika informationskampanjer i samarbete med SÖRAB ger 
också ökade kostnader för avfallskollektivet. En ny avfallstaxa föreslås från oktober 2021 för att 
möta kostnadsökningarna som inte kan hanteras inom tidigare överskott. Verksamheten byter även 
entreprenör för slamtömning i oktober 2021 med 15 procent lägre entreprenadpriser som följd. I 
samband med införandet av obligatorisk matavfallsinsamling för småhus har en ny avfallsapp 
”Vallentunas avfallsapp” lanserats.

Kostnaderna för matavfallsinsamlingen kommer inledningsvis att blir högre på grund av införande 
av obligatorisk matavfallsinsamling. På längre sikt kommer det att leda till lägre kostnader för 
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restavfall samt ge bättre kvalité på det materialet som sorteras ut från restavfallet. Upphandlingen 
för avfallshämtning har varit föremål för överprövning under året och verksamhetens kostnader har 
påverkats. Till följd av överprövningen blev uppstart med den nya entreprenaden PreZero försenad 
med tre månader och nya fordon kunde inte beställas i tid. Verksamheten behövde därför hyra två 
fordon för en kostnad av 0,4 miljoner kronor under tre månader.

Kostnaderna för återvinningscentralerna och behandlingsavgifter har ökat som en följd av höjning 
av avgiften per invånare av SÖRAB. Behandlingskostnaden för restavfall har ökat med cirka 1,2 
miljoner kronor. Entreprenadkostnader blir högre från och med oktober 2021 med cirka 2 miljoner 
kronor. Den totala kostnaden för 2021 beräknas hamna på cirka 30 miljoner kronor baserat på 
utfallet 2020. Beviljat investeringsbidrag på 4,0 miljoner för inköp av 4000 matavfallskärl, 
matavfallskorg och påsar kommer inte behöva nyttjas då kärlkostnader ingår i det nya 
sophämtningsavtalet. När obligatorisk matavfallsinsamling införs kommer kostnaden för 
insamlingen öka under sista kvartalet. Prognosen är dock att den nya taxan kommer att täcka de 
ökade kostnaderna.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 
2021

Bokfört 
perioden % Prognos 

2021

Avvikels
e mot 

budget

Totalt (tkr) 74,8 26,5 35 71,8 -3,0

Beläggning vägar 3,0 2,6 87 % 3,0 0,0

Cykelvägnät 6,0 0,0 0 % 6,0 0,0

Energisparåtgärder verksamhetsfastigheter 3,0 1,0 33 % 3,0 0,0

Inventarier KLK 2,0 0,0 0 % 1,0 -1,0

Inventarier SBF 0,5 0,1 20 % 0,5 0,0

Inventarier TFF 0,5 0,0 0 % 0,5 0,0

IT-utrustning 3 år 1,7 1,3 76 % 1,7 0,0

IT-utrustning 5 år 1,3 1,1 84 % 1,3 0,0

Kommunstyrelsen oförutsett (KSOF) 2,0 0,0 0 % 0,0 -2,0

Planerat underhåll verksamhetsfastigheter 35,6 16,6 47 % 35,6 0,0

Trafikinvesteringar 6,6 -2,4 -36 % 6,6 0,0

Trafiksäkerhetsåtgärder 7,6 3,5 46 % 7,6 0,0

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

Upprustning vägar, gångbanor 3,0 2,7 0 % 3,0 0,0

Analys och kommentar

Analys och kommentar

Investeringsbudgeten för årliga anslag uppgår till totalt 74,8 miljoner kronor för kommunstyrelsen. 
Under tertialen har investeringar genomförts motsvarande 35 procent. Årliga anslag per förvaltning 
används till inventarier, mindre ombyggnader och liknande. Därutöver har kommunstyrelsen ett 
antal årliga anslag för framför allt trafik- och fastighetsåtgärder.

Beläggning vägar

Under våren har beläggningsarbeten genomförts på del av Teknikvägen, del av Smidesvägen samt 
Industrivägen/Gymnasievägen, Björnbodavägen och Tegvägen.
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Cykelvägnät 

En ny gång- och cykelbana samt en gångpassage vid Kårsta station kommer att anläggas under 
2021, i samband med Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad. Väderskyddade cykelställ ingår också. 
Det finns planer på att anlägga ytterligare en ny cykelparkering vid Kragstalund station. Det finns 
även planer på nya cykelparkeringar vid viktiga knutpunkter för en eventuell framtida stombuss. I 
området kring Teknikvägen planeras ny belysning på en gång- och cykelväg som tidigare enbart 
lysts upp av gatubelysningen. Samtliga åtgärder är möjliga att söka statlig medfinansiering för, 
vilket kommer att göras under september 2021. Anläggande beräknas att bli påbörjad under 2022. 
Processen gällande inköp av en/flera cykelbarometer pågår och en direktupphandling är startad. 
Arbetet med att ersätta betongsuggor med ett antal ensidiga bommar på vissa gång- och cykelvägar 
pågår. Det ska förhindra obehörig biltrafik samtidigt som tillgänglighetskraven uppnås. På några 
platser med dålig sikt och risk för kollision mellan gående och cyklister sätts dubbla bommar upp.

Energisparåtgärder

För energisparåtgärder inom verksamhetsfastigheter finns årligen en budget på 3,0 miljoner 
kronor. Tidigare har en stor del av budget nyttjats till mindre åtgärder för bland annat 
belysningsbyten. Under 2020 ändrades strategin till att fokusera på större åtgärder och 
projekteringsarbeten genomfördes. Under 2021 planeras bland annat installation av en värmepump 
på Lundagårds förskola, projektering och utökning av värmepumpskapacitet i Kårstaskolan samt 
tätning av köldbryggor i ytterväggar i Rosendalsskolan Södra.

IT-utrustning

Utfallet för årets investeringar är 2,4 miljoner kronor vilket innebär att större delen av budgeten 
redan är förbrukad. Nya brandväggar har införskaffats samt att ett arbete pågår med att föryngra 
hela Vallentuna trådlösa nätverk. Prioritering i det arbetet är inom skolan för att möte skolverkets 
krav, att erbjuda nationella prov digitalt från och med 2022. Återstående medel kommer att nyttjas 
till att utöka backuputrymmet. Årsprognosen är således enligt budget.

Trafikinvesteringar 

Åtgärdsvalsstudien av Arningevägen har mynnat ut i en rapport med åtgärdsförslag. Ett av förslagen 
är att ett nytt högersvängande körfält anläggs för att öka kapaciteten. Planerat anläggande kommer 
att ske under den tid då ingen ersättningstrafik för Roslagsbanans utbyggnad pågår. Två rondeller 
på Stockholmsvägen har åtgärdats och dessa är nu mer trafiksäkra. Belysning i anslutning mellan en 
gångbana och en ny lekplats har beställts och satts upp under sommaren 2021. Några 
busshållplatser, exempelvis i Brottby, behöver tillgänglighetsanpassas. Under året så har projektet 
blivit tilldelat statlig medfinansiering motsvarande 2,4 miljoner kronor. Utbyggnad planeras till 
2022.

Trafiksäkerhetsåtgärder 

Åtgärdsvalsstudien av Lindholmsvägen har resulterat i en rapport med åtgärdsförslag på 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Planering av dessa pågår, merparten av åtgärderna kommer att 
ingå i ett separat projekt och dessa projekteras under 2021. En del mindre åtgärder såsom 
punktbelysning vid övergångsställen hanteras inom detta projekt och planeras till 2021. 
Hastighetsändringar i bostadsområden pågår där alla bostadsområden ska begränsas till 30 km/h 
istället för nuvarande 40 km/h, sista etappen är under genomförande. Efter det ska områden 
utanför Vallentuna tätort ingå i ett nytt beslut om hastighetsplan, vilket planeras tas upp för 
politiskt beslut under hösten 2021. Hastighetsdämpande åtgärder är planerade på flera platser inom 
kommunen och anläggs under våren och sommaren 2021. Under våren 2021 genomfördes en 
undersökning av obehörig trafik på Tuna torg och åtgärdsförslag har tagits fram för att förhindra 
dessa. En höj- och sänkbar pollare ska monteras utanför Kulturhuset för att förhindra biltrafik på 
torget. Eventuellt blir det ytterligare en på en annan väl utvald plats.

Upprustning vägar och gångbanor 

På delar av Teknikvägen mot Banvägen kommer en större upprustning av vägbanan samt breddning 
av gång- och cykelvägen att genomföras.

Planerat underhåll verksamhetsfastigheter

Teknik- och fastighetsförvaltningen har kartlagt underhållsbehovet i kommunens fastigheter. 
Åtgärder tas tillsammans fram i dialog med verksamheterna. Investeringsplanen sträcker sig över 
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en tioårsperiod och investeringsanslaget uppgår totalt till cirka 300 miljoner kronor.

Planerade åtgärder skol- och förskolelokaler

På Rosendalsskolans södra kommer en takomläggning genomföras på del av huvudbyggnad och 
fortsatt arbete med utbyte av belysning till närvarostyrd LED-belysning i korridorer. På 
Rosendalsskolan norra pågår utbyte av belysning till närvarostyd ledbelysning huvudbyggnad. 
Renovering av ytskikt vid toaletter och i korridorer är genomfört och ett stort arbete med ny 
dränering är under projektering.

Lovisedalsskolan ska få en ny tunneldiskmaskin. Karlslundsskolan norra genomförs 
toalettrenovering, renovering av omklädningsrum och dräneringsarbete. Karslundskolan södra har 
ett provarbete med renovering av ytterväggar och utbyte av syll utförts i två rum. Utfallet var bra 
och det konceptet kommer att användas vid kommande renoveringar. I Kårstaskolan pågår en 
komplettering med en värmepump och en projektering för ombyggnation av kök enligt förstudie. I 
Gymnasiet pågår arbete med att byta ventilationsaggregat. I Bällstabergsskolan sker byte av 
fläktdelar i aggregat samt byte av styrteknik. I Ekebys och Västanvindens förskolor pågår renovering 
av ytskikt kök. I Kragstalund, Östra Ormsta och Norrgårdens förskola pågår avdelningsrenovering 
med ytskikt, belysning och innertak. Västanvindens förskola får ny belysning. Förskolan Furan 
kommer att få nya golv efter en fuktskada.

Planerade åtgärder övriga lokaler

I Väsbygården pågår byte av inne- och utebelysning. Gällande Apeln så pågår en förstudie för 
renovering badrum och pågående renovering av ytskikt i och utvändigt för lägenheterna.

I Hammarbackens gruppbostad är projekteringen klar för el och belysning i hus tre, arbetena 
beräknas att starta under våren. I Disponentvillan har inre ytskiktsrenovering utförts och det pågår 
arbeten med att förbättra ventilation och brandsäkerhet och anpassning av lokalen för nya 
hyresgäster. På Korallen har belysningsarbeten utförts delvis inom- och utomhus vid entréområden 
och besöksrum våning två.

På brandstationen pågår byte av ventilationsaggregat för vagnhall, tvätthall, slangtvätt, verkstad och 
förrådslokaler på bottenvåningen. Vid Veda ridskola pågår en enklare renovering av cafédelen. 
Kulturhuset fasadmålning färdigställs under våren.

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

Projekt 2021 Totalt, projekt Klart 
år

Budget Utfall Prognos Budget Utfall Prognos

Totalt (mnkr) 320 30,7 121,3 523,3 196,4 513,9

Bullerskyddsplank 
Lingsbergsv 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2021

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

Cirk.plats 
Lindholmsv/Lingsber

9,0 5,4 9,0 9,0 6,4 9,0 2021

Cykelväg runt 
Vallentunasjön

0,4 0,7 2,0 0,4 0,7 4,0 2021

Fettavskiljare kök 2,3 0,2 2,3 7,5 2,4 7,5 2023

GC-väg Brottby 4,2 1,9 4,2 5,2 2,9 5,2 2021

GC-väg 
Bällstabergsvägen

2,0 0,0 2,0 10,0 1,6 10,0 2022

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

GC-väg Kårsta-
Ekskogen

1,6 0,4 0,0 13,0 0,4 13,0 2022
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GC-väg Lindholmen, 
etapp 1

2,4 0,0 2,4 3,7 1,3 3,7 2022

GC-väg 
VallentunaKarbyBrott
by

6,0 0,0 6,0 34,8 0,5 34,8 2024

Infartsparkering 
Bällstaberg

0,0 0,0 0,0 5,0 6,0 6,0 2021

Ishallarna 
installationer

3,6 0,0 0,4 27,3 23,6 27,3 2021

Kylkonvertering 3,0 0,0 3,0 27,0 0,0 27,0 2030

Källsortering 4,5 0,7 4,5 7,5 0,7 7,5 2023

Kärl 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 2021

Lekplats Kårsta 0,5 0,0 0,5 7,0 0,0 7,0 2022

Lekplatser, 
upprustning

5,5 0,4 5,5 38,0 10,4 38,0 2026

Lindholmsvägen 6,0 0,0 3,0 6,0 0,0 6,0 2021

Lindholmsvägen, 
beläggn o bred

10,0 0,0 10,0 20,0 0,0 20,0 2023

Mobil, Reservkraft 4,7 0,7 0,7 9,0 2,0 9,0 2021

Naturrum, 
Örstastugan (angarns

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

Nytt kommunhus 1,0 0,3 1,0 2,4 1,7 2,4 2021

Tillgänglighet 
avfallshämtning

1,0 0,1 1,0 1,5 0,6 1,5 2021

Upprustn av torgytor 0,0 0,5 0,5 14,1 5,2 14,1 2024

Våtmarkspark 15,4 0,3 2,3 28,0 7,0 28,0 2023

Investeringar som 
finansieras via 
exploatering

227,4 19,1 51,5 227,4 123 227,4

Analys och kommentar

Kommunstyrelsens investeringsbudget för fleråriga projekt uppgår till totalt 320 miljoner kronor 
för de delar som avser år 2021. Budgeten för fleråriga projekt sätts som totala ramar per projekt och 
en bedömning görs med fördelning per år.

Bullerskyddsplank Lingsbergsvägen

Under hösten 2021 planerar kommunen att bygga bullerplank längs med Lingsbergsvägen. Det är 
en av totalt tre etapper med plank som planeras att byggas under de kommande två åren. 
Bullerplanket byggs då miljöavdelningen har uppmätt för höga bullervärden vid vissa fastigheter 
längs Lingsbergsvägen.

Centrumutveckling 

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

Cykelväg runt Vallentunasjön

Naturstigen på den östra sidan om Vallentunasjön har varit igenvuxen och svårframkomlig. För att 
möjliggöra för gång- och cykeltrafikanter att ta sig fram, samt att anlägga en sammanhängande 
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naturstig längst med den östra sidan om Vallentunasjön har gångstigen som börjar vid 
Hasseluddsvägen och går norrut mot Arkels Tingstad har förstärkts med stenmjöl och enstaka 
buskar/vegetation har röjts upp. Närmre Arkils tingstad är det ett blötare område med mer träd och 
vegetation. Där kommer det byggas en träspång fram till området där Arkils Tingstad börjar. Stigen 
som går från Arkils tingstad parkering fram till fornlämningsområdet är mycket blöt och 
svårframkomlig och kommer förstärkas med en träspång. Dock endast halva stigen, där det är blött 
och därför svårt att ta sig fram. Mellan Örtagårdsvägen och Manhemsvägen har en gångstig anlagts 
med stenmjöl och grus. Där stigen leder in i tätare vegetation och träd har det anlagts en träspång 
fram till Manhemsvägen. Gångstigen ska även markeras upp med ett markeringssystem. Budget för 
åtgärder finns reserverade i KP 2022. Årets åtgärder kommer att täckas av fördelning av 
budgetmedel från andra projekt.

Gång- och cykelväg Kragstalund

Befintlig grusbelagd gång- och cykelväg längs Roslagsbanans spår söder om Kragstalund får ny 
sträckning och standarden höjs till asfalt. Projektet beräknas bli färdigställd hösten 2021 dock beror 
det på hur utbyggnaden av dubbelspår av Roslagsbanan fortlöper längs sträckan.

Gång- och cykelväg Bällstabergsvägen

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

Gång- och cykelväg Kårsta-Ekskogen

Tidigare har osäkerhet rått om när projektet kan genomföras då markåtkomstfrågan varit svår. 
Under 2019 tog projektet ett omtag och fortsatt arbete under 2020. Projektet kommer 
fortsättningsvis att samordnas med kommunens arbete med en fördjupad översiktsplan. Projektets 
förseningar beror främst på personalförändringar, under våren anställdes en ny trafikplanerare som 
kommer att driva projektet.

Gång- och cykelväg Lindholmen

En gång- och cykelväg ska anläggas norr om Lindholmen mellan ICA och hembygdsgården/IP. En 
arkeologisk förundersökning visade att ett tiotal gravar finns på platsen. Under 2015 genomfördes 
en ny undersökning för att utreda om det går att anlägga gång- och cykelvägen på andra sidan 
Lindholmsvägen för att undvika att gräva upp fornlämningar. Detaljprojekteringen omfattade mer 
noggranna undersökningar såsom geoteknik med mera. Även VA-anläggning inklusive tryckning av 
ledningar under Lindholmsvägen har inkluderats. Projekteringen av gång- och cykelvägen blev klar 
2017. Vissa omarbetningar pågår för att möjliggöra avtal med berörda fastighetsägare och 
justeringar efter Trafikverkets önskemål. Gång- och cykelvägen ingår i detaljplanen för 
Lindholmen-Strömgården som är ett bostadsprojekt intill fotbollsplanen. Detaljplanen vann laga 
kraft under 2020 och utbyggnaden beräknas ske under 2021.

Gång- och cykelväg Vallentuna-Karby/Brottby

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

Enligt ett politiskt inriktningsbeslut utreder projektgruppen en ny alternativ sträckning för gång- 
och cykelvägen som är längre bort från statlig väg (utanför vägområdet). Det råder osäkerhet om 
när projektet kan genomföras eftersom markåtkomstfrågor måste utredas och det finns mycket 
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åker- och ängsmark samt natur- och kulturriksintressen längs sträckan. En projektledare har tillsats 
från gatu-parkavdelningen för att återuppta arbetet.
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Gång- och cykelväg Brottby, deletapp av Vallentuna-Karby/Brottby

Som en deletapp inom projekt gång- och cykelväg Vallentuna-Karby/Brottby anläggs en gång- och 
cykelväg längs Gamla Norrtäljevägen mellan Sundbyvägen och Åkersbergavägen i Brottby. 
Planeringen omfattar även en senare etapp från Åkersbergavägen till Össeby Garns kyrka. Efter en 
del förseningar med tillstånd och beslut från Trafikverket och Länsstyrelsen är nu etappen 
upphandlad och en byggstart beräknas under våren 2021. Planeringen för etappen Åkersbergavägen 
till Össeby Garns kyrka påbörjades under hösten 2020.

Infartsparkering Bällstaberg 

En infartsparkering för cirka 100 platser färdigställdes under 2020 cirka 400 meter från 
Kragstalund station. Teknik- och fastighetsförvaltningen har sökt statlig medfinansiering samt 
medfinansiering från Trafikförvaltningen Region Stockholm för att kunna genomföra åtgärder. Det 
finns 5,0 miljoner kronor avsatta som investeringsmedel för infartsparkeringar i kommunplanen 
2020. Under 2021 förväntas den statliga medfinansieringen om 50 procent av totalsumman 
inkomma.

Ishallar

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

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

Kommunhus

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att uppdra till kommundirektören att genomföra en 
förstudie avseende nytt kommunhus på fastigheten Vallentuna Prästgård 1:146 med möjlighet att 
samplanera med fastigheten Vallentuna 1:73. Förstudien färdigställdes och redovisades för den 
politiska styrgruppen. Kommunfullmäktige har därefter fastställt investeringsplan och den 
innehåller inte byggnation av helt nytt kommunhus. Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 
2020 att ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten att samlokalisera kommunens 
centrala förvaltningskontor med Vallentuna gymnasium i gymnasiets fastighet. Utredningen 
kommer att presenteras som information till kommunstyrelsen 17 maj och väntas därefter att tas 
upp för beslut om fortsatt genomförande vid kommunstyrelsen 14 juni.

Kylkonvertering 

På Rosendalsskolan Norra pågår projektering för en ombyggnad av kyl och frysrum för att byta ut 
till ett nytt köldmedia (CO2) som är miljövänlig. I samband med det så sker också en utveckling 
med att värmen som blir vid framställningen av kyla ska återvinnas.

Källsortering

Projektet med införande av källsortering för förskoleverksamheter pågår. Under 2020 utfördes en 
kartläggning för antal fraktioner och en inventering av utrymmen. Utbyggnad och anpassning av 
utrymmen har påbörjats på Lundagårds- och Ekebys- förskolor. Projektet har påverkats av 
kartläggningen av antal fraktioner och diskussioner om vad som ska ingå i hyresavtalet. I projektet 
kommer olika koncept för utbyggnad att tas fram, färdigt hus eller utomhusstation med kärl för att 
snabbare kunna anpassa till olika försättningar i fastigheterna.
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Avfallskärl 

Ett investeringsbidrag om 4,0 miljoner som skulle täcka inköp av 4000 matavfallskärl, 
matavfallskorg och påsar under 2021 kommer inte behöva nyttjas då kärlkostnader ingår i det nya 
avfallsavtalet.

Lekplats Kårsta 

I lekplatsplanen fastställdes att det behövs en lekplats i Kårsta. Kommunfullmäktige har fastställt 
investeringsanslag samt fattat genomförandebeslut för ny lekplats i Kårsta. Det finns en grönyta 
intill Sättratorpsvägen i Kårsta som är utpekad i lekplatsplanen som en eventuell plats för 
anläggning av en ny lekplats. En geologisk undersökning och dagvattenutredning av platsen pågår. 
Visar utredningarna att platsen fungerar att bygga lekplatsen på kommer teknik-och 
fastighetsförvaltningen under hösten genomföra en medborgardialog om vad medborgarna önskar 
att lekplatsen ska innehålla. Lekplatsen planeras vara färdig i Kårsta först år 2022.

Genomförande av lekplatsplan 

Teknik och fastighetsförvaltningen arbetar enligt antagen lekplatsplan.

Under hösten kommer lekplatsen vid Rosengårdsvägen att genomgå en större upprustning. En 
markundersökning genomfördes i början av 2021 för att se förekomst av berg samt eventuella 
föroreningar. En förorening hittades vid undersökningen, vilket har sanerats. En medborgardialog 
pågick även under februari till mars för att fånga in önskemål om vad lekplatsen ska innehålla och 
hur lekplatsen ska utformas. Önskemålen som kom in togs med i upphandlingen och vinnande 
leverantör har fått med mycket av önskemålen i deras utformning. Lekplatsen kommer att ha ett 
tema på rörelse och motorik. Kommunens första pumptrackbana kommer att byggas på lekplatsen.

Under sommaren revs två lekplatser i Snapptuna, gullvivsvägen 6B och Violvägen 10B. 
Avvecklingen av lekplatserna är i enlighet med lekplatsplanen.

Lindholmsvägen

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

Lindholmsvägen, deletapp cirkulationsplats Lingsbergsvägen

I kommunplanens investeringsplan finns 15,0 miljoner kronor reserverade för åtgärder på 
Lindholmsvägen. En av åtgärderna var att anlägga en ny cirkulationsplats i korsningen 
Lindholmsvägen – Lingsbergsvägen för att öka framkomligheten. Deletappen budgeterades till 9,0 
miljoner kronor. Även trafiksäkerhetsåtgärder i form av förstärkt belysning och refuger 
genomfördes för en säkrare passage för oskyddade trafikanter över Lingsbergsvägen intill 
cirkulationsplatsen. Gång- och cykelbanan som byggdes intill Lingsbergsvägen i samband med 
trafikåtgärderna vid Hagaskolan förlängdes och kopplades ihop med befintligt gång- och 
cykelvägnät väster om Lindholmsvägen. Busshållplatsen på Lindholmsvägen 
tillgänglighetsanpassades och blev mer lättåtkomlig från gångbanan. Dessutom sattes ett räcke upp 
mellan slänten och hållplatsen för att minska olycksrisken. Även tunneln under Lindholmsvägen 
rustades upp och det genomfördes trygghetsåtgärder i form av färg och belysning. Träd och 
växtlighet har planteras intill cirkulationsplatsen och utanför tunneln för att öka trivseln. Dessa är 
belysta med spotlights för att öka tryggheten. En justering av närliggande bro- och vägräcken pågår. 
Hösten 2021 ska samtliga åtgärder vara genomförda.

Mobil reservkraft

Under 2020 införskaffades två mobila reservkraft. De mobila reservkraften består av enheter av 
”stand alone karaktär”. "Stand alone" innebär att aggregaten inte kopplas in i byggnaders befintliga 
elsystem utan utgör ett eget lokalt elnät med försörjning av elkontaktuttag, på platser där det 
behövs. Under 2021 har ytterligare ett mobilt reservkraft införskaffats samt en speciell 
förrådsbyggnad där de tre systemen förvaras.

Tillgänglighet avfallshämtning 

Sophämtningen i kommunen ska ske säkert för invånare och hämtningspersonal. Entreprenören 
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Ragn-Sells Kommunpartner har gjort en inventering och identifierat cirka 140 platser med ökad risk 
för olyckor. En konsult specialiserad på säkerhet i samband med sophämtning har arbetat med olika 
utredningar under året. Mer än hälften av aktuella hämtningsplatser har besökts och en del 
förbättringar har genomförts. Under sommaren 2021 har informationsåtgärder lagts inom 
slamområde där extra information tagit fram för att undvika långa slangdragningar samt tunga 
brunnslock. En utredning med åtgärdsförslag har också slutförts kring kommunens fem 
verksamheter(skolor) som idag har kajtömning och saknar ramp/hiss. Projektet beräknas vara 
slutfört under 2021.

Upprustning torgytor 

Upprustning av torgytorna i centrum kvarstår nu två etapper. Båda är planerade att genomföras 
under 2023-2024 enligt KP. Etapp 5, som omfattar området kring nya tärningen behöver invänta 
att nya tärningen, en privatägd byggrätt byggs. Etapp 6 som omfattar Vallentunas historiska 
centrumgata Centralvägen från Skördetorget till Prästgårdsparken behöver invänta byggnationen på 
Gärdesvägen/Centralvägen. När etapp 5 är nyckeln för att hjärtat av centrum ska upplevas färdig är 
Etapp 6 nyckeln för att stärka de ekologiska och sociala sambanden med Björkby-Kyrkviken och 
Vallentunasjön och genom markbeläggning, plantering och belysning hålla ihop det som är 
Vallentuna centrum. Delar av etapp 6 kommer att projekteras under 2021 i samband med 
projektering ombyggnationen av Centralvägen.

Våtmarkspark

Det sker en omfattande utveckling av centrala Vallentuna för att stärka den befintliga stadskärnan 
och tillskapa bostäder i stationsnära lägen. Stora delar av centrala Vallentuna har dagvatten som 
leds orenat till Vallentunasjön via Ormstaån. Arbetet att åstadkomma rening av Vallentuna sjön 
sker på bred front med både lokala anläggningar och andra åtgärder inom pågående detaljplaner.

Idén att anlägga våtmarker för näringsrening i området mellan Vallentuna Centrum och 
Vallentunasjön initierades redan 2004. Möjligheterna att anlägga en vattenreningsanläggning i 
aktuellt område utreddes 2007, detaljplan för att möjliggöra detta antogs 2010 och reviderades 
2012. Geotekniska utredningar har tagits fram och en systemlösning för dagvattenhanteringen 
utretts. Våtmarksparken ska omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och inom projektet 
utreds möjligheten att kostnadseffektivt rena åvatten från Ormstaån. Våtmarkerna har stor 
potential att gynna biologisk mångfald och öka rekreationsvärdet i det tätortsnära grönområdet 
Björkby-Kyrkviken. Under första tertialen 2021 har fokus varit på projektets avgränsning och 
omfattning. Utbyggnad genomförs under 2021-2022.

Investeringar finansierade via exploatering

Inom exploateringsprojekt byggs till exempel gator som blir kommunens anläggningar. I den totala 
budgeten är det Kristineberg som är det största området och även den största delen i årets budget 
med 113 miljoner kronor av de 227 miljoner kronorna i årets budget, kostnaderna i projektet 
kommer senare och prognosen för året är endast 7,4 miljoner kronor, det medför att resten flyttas 
till år 2022. I årets budget fanns även gator samt andra anläggningar inom Åbyholm medtaget men 
det projektet är överklagat. Detta medför att 62 miljoner kronor är flyttat i prognosen till 2022. Den 
totala projektbudgeten kvarstår men flyttas i tid. Många av projekten inom exploatering är svåra att 
tidsätta och förskjuts i tid av exempelvis överklagan. Övriga projekt med stor planerad utbyggnad 
under 2021 är Åby ängar, Ormsta-Stensta, Tingvalla samt Kårsta-Rickeby.
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Medarbetare nämnden

Personal

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Antal anställda 181 207 214

Varav tillsvidareanställda 176 180 193

Antal årsarbetare 179,9 204,2 206,5

Medelålder (år) 45,6 44,8 45,7

Medellön (tkr) 44,0 40,9 39,4

Medianlön (tkr) 41,0 38,3 36,9

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

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

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 2,3 % 3,9 % 3,3 %

Kvinnor 4,2 % 6,1 % 5,7 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 1,3 % 2,6 % 7,3 %

30 - 49 år 3,6 % 3,3 % 3,0 %

50 år och äldre 3,7 % 8,9 % 6,2 %

Samtliga 3,3 % 5,1 % 4,7 %

Personalomsättning %

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Tillsvidareanställda medarbetare 8,4 % 18,7 % 17,2 %

Jämställdhet och mångfald %

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Antal anställda, andel män 40 % 45 % 41 %

Sammanfattande analys och kommentar

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

Den 1 april 2020 trädde den planerade omorganisationen i kraft då samhällsbyggnadsförvaltningen 
delades upp i två olika förvaltningar. Sedan dess tillhör ett antal enheter och medarbetare den nya 
teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF), vilket påverkar statistiken och jämförelsen mellan 
nuvarande och tidigare år för både samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och 
fastighetsförvaltningen, där jämförelsetal för helår 2019 saknas.

Den 31 augusti 2021 hade kommunstyrelsen 182 månadsavlönade medarbetare varav 176 
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tillsvidareanställda. Antalet anställda har sedan första tertialet minskat med 16 medarbetare varav 
fem tillsvidareanställningar.

Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid uppgick till 3,3 
procent och var fortsatt lägre än föregående tertial, helår och samma perioder föregående år, vilket 
är en positiv utveckling. Kommunstyrelsens förvaltningar har fortsatt med huvudregeln att arbete 
ska ske på distans i den mån verksamheten har kunnat bedrivas så och stor del av medarbetarna har 
distansarbetat sedan mitten av mars 2020. Statistiken visar att förvaltningarna fortsatt lyckats 
begränsa smittspridning och sjukdom under de första två tertialen 2021. Vallentuna kommun som 
helhet och kommunstyrelsen har fortsatt arbetet med aktiva skyddsåtgärder i försök att minimera 
smittspridning. Hela organisationen har kontinuerligt anpassats efter nya förutsättningar och följt 
utvecklingen vad gäller myndigheternas rekommendationer. Det har resulterat i ett tydligare 
förhållningssätt och framtagande av rutiner och arbetssätt som under året kunnat anpassas efter 
respektive verksamhets behov och förutsättningar för att fortsatt kunna bedriva verksamhet.

Av den totala sjukfrånvaron uppgick andelen långtidssjuka mer än 60 dagar till 47,6 procent. Det 
kontinuerliga arbetet med tidiga rehabiliteringsinsatser och aktiva åtgärder som underlättar för 
individer att återgå i arbete är ett fortsatt prioriterat område. Arbetssättet som även innefattar 
stödjande samtal mellan chef och medarbetare vid korttidssjukfrånvaro väntas fortsatt bidra till 
sjunkande ohälsotal.

Personalomsättningen uppgick till 8,4 procent vilket motsvarar 15 tillsvidareanställningar som 
avslutades mellan januari och augusti. Det är en minskning med tre procent jämfört med samma 
period föregående år.

Kommunens årliga medarbetarundersökning som bestod av en fördjupad medarbetarenkät 
omfattande cirka 50 frågor, samt mätning av hållbart medarbetarengagemang (HME) genomfördes 
under april månad. Svarsfrekvensen var 84 procent och resultatet presenterades i maj. Resultatet 
visade att medarbetarna i kommunen som helhet i mycket hög grad upplever att deras arbete 
engagerar dem (95 %) och att man totalt sett är nöjd med sin nuvarande arbetssituation. 
Förtroendet för kommunledningen och att man vill rekommendera Vallentuna kommun som 
arbetsgivare är några av de frågor som ökat allra mest i årets undersökning. Resultatet i år var extra 
glädjande då alla medarbetares arbetsförutsättningar under lång tid påverkats på olika sätt av den 
rådande pandemin.

Resultatet visade också en ökning för kommunen som helhet i den årliga HME-undersökningen. 
Återigen ökade kommunens resultat både totalt och för de tre indexområdena motivation, ledarskap 
och styrning. Det totala HME-resultat ökade också inom infrastruktur, skydd m.m. samt inom 
indexområdena ledarskap och styrning.

Det positiva utfallet är ett kvitto på att det systematiska arbetet med att utveckla kommunen som 
arbetsgivare har lönat sig, och visar att kommunens prioriteringar inom ledarskap, medarbetarskap, 
kvalitets- och verksamhetsutveckling fortsätter vara framgångsrikt. Kommunstyrelsens 
verksamheter kommer att arbeta vidare med resultatet av medarbetarenkäten på avdelningsnivå 
med aktiviteter för att bevara styrkor och förbättra utvecklingsområden under hösten 2021.

Medarbetarenkät 2021 (indexform)

Område Kommunen, totalt 
2021

Infrastruktur, 
skydd m.m. 2021

Kommunen, totalt 
2020

Infrastruktur, 
skydd m.m. 2020

Motivation 83 80 83 80

Ledarskap 85 83 83 80

Styrning 83 81 81 78

HME 84 81 82 79
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Kommunledningskontoret

Personal

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Antal anställda 83 83 87

Varav tillsvidareanställda 78 76 83

Antal årsarbetare 82,3 82,2 86,0

Medelålder (år) 44,6 44,2 44,8

Medellön (tkr) 46,8 45,8 43,9

Medianlön (tkr) 42,4 41,0 39,7

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 40,8 % 42,8 % 48,1 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 2,1 % 3,1 % 2,8 %

Kvinnor 1,5 % 2,9 % 3,5 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 0,6 % 1,0 % 1,3 %

30 - 49 år 1,6 % 2,8 % 2,2 %

50 år och äldre 2,3 % 4,7 % 6,1 %

Samtliga 1,7 % 3,0 % 3,2 %

Personalomsättning %

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Tillsvidareanställda medarbetare 6,5 % 16,1 % 14,6 %

Jämställdhet och mångfald %

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Antal anställda, andel män 39 % 40 % 38 %

Sammanfattande analys och kommentar kommunledningskontoret

Den 31 augusti 2021 hade kommunledningskontoret 83 månadsavlönade medarbetare varav 78 
tillsvidareanställda, vilket är en ökning med två tillsvidareanställningar sedan helår 2020.

Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid har fortsatt 
minska under det andra tertialet och uppgick till 1,7 procent för perioden, vilket också var lägre 
jämfört med helår 2020 (3,0 procent) och samma period föregående år (2,9 procent), vilket är en 
positiv utveckling. En stor del av medarbetarna på kommunledningskontoret har fortsatt arbeta via 
distans, samtidigt som de medarbetare som varit på plats kunnat arbeta isolerat med distans till 
varandra. I takt med införandet av olika skyddsåtgärder under föregående år tyder detta på att 
strategin varit effektiv för att fortsatt minska risk för smittspridning och sjukfrånvaro inom 
kommunledningskontoret. Av den totala sjukfrånvaron uppgick andelen långtidssjuka mer än 60 
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dagar till 40,8 procent, vilket är en mindre andel jämfört med föregående tertial och helåret 2020.

Personalomsättningen uppgick till 6,5 procent vilket motsvarar 5 tillsvidareanställningar som 
avslutats under perioden, vilket är lägre jämfört med samma period föregående år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Personal

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Antal anställda 28 30 127

Varav tillsvidareanställda 28 29 110

Antal årsarbetare 28,0 30,0 120,6

Medelålder (år) 40,3 39,3 46,9

Medellön (tkr) 47,2 46,7 36,3

Medianlön (tkr) 42,0 41,0 33,5

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 79,1 % 51,2 % 47,0 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 2,5 % 4,3 % 3,6 %

Kvinnor 6,3 % 9,0 % 7,5 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 0,9 % 4,2 % 12,4 %

30 - 49 år 7,8 % 4,6 % 3,6 %

50 år och äldre 1,9 % 11,5 % 6,3 %

Samtliga 4,9 % 7,1 % 5,7 %

Personalomsättning %

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

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

Jämställdhet och mångfald %

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Antal anställda, andel män 39 % 33 % 43 %

Sammanfattande analys och kommentar samhällsbyggnadsförvaltningen

Den 31 augusti 2021 hade samhällsbyggnadsförvaltningen 28 månadsavlönade medarbetare varav 
samtliga tillsvidareanställda, vilket är en minskning med två medarbetare sedan föregående period.

Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid uppgick till 
4,9, vilket var lägre än föregående tertial och samtidigt en minskning med 2,2 procent jämfört med 
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helår 2020, vilket är en positiv utveckling. En del av medarbetarna har fortsatt arbeta via distans, 
samtidigt som de som haft behov av att vara på plats i verksamheten har kunnat arbeta isolerat. 
Sammantaget tyder detta på att strategin med skyddsåtgärder varit effektiv för att minimera risk för 
smittspridning och sjukfrånvaro.

Av den totala sjukfrånvaron uppgick andelen långtidssjuka mer än 60 dagar uppgick till 79,1 
procent, vilket är en större andel jämfört med föregående år (51,2) och samma period föregående år 
(73,6). Förändringen i nyckeltalet påverkas av att andelen korttidsfrånvaro minskat samtidigt som 
en liten förvaltning med få antal medarbetare får stor effekt på nyckeltalets förändring.

Personalomsättningen som under det första tertialet var 0 uppgick till 13,6 procent under perioden, 
vilket motsvarar 4 tillsvidareanställningar som avslutats mellan januari till augusti. Förändringen i 
nyckeltalet påverkas av en liten förvaltning där samtidigt antal medarbetare totalt sett minskat 
under perioden. Det är ett fortsatt prioriterat område att följa utvecklingen av nyckeltalet i linje med 
målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och bibehålla kompetens i verksamheten.

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Personal

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Antal anställda 71 94

Varav tillsvidareanställda 70 75

Antal årsarbetare 69,7 92,0

Medelålder (år) 49,0 47,0

Medellön (tkr) 39,5 34,8

Medianlön (tkr) 35,8 30,0

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 37,5 % 44,2 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 2,3 % 4,4 %

Kvinnor 6,4 % 7,9 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 2,1 % 2,0 %

30 - 49 år 4,3 % 2,6 %

50 år och äldre 4,9 % 10,0 %

Samtliga 4,3 % 5,8 %

Personalomsättning %

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Tillsvidareanställda medarbetare 8,3 % 44,7 %
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Jämställdhet och mångfald %

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Antal anställda, andel män 41 % 53 %

Sammanfattande analys och kommentar teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen är en ny förvaltning sedan första april 2020, vilket gör att 
jämförande siffror från år 2019 saknas.

Den 31 augusti 2021 hade teknik- och fastighetsförvaltningen 71 månadsavlönade medarbetare, 
varav 70 tillsvidareanställda. Minskningen av antalet medarbetare jämfört med föregående år, 
utgörs till störst del av ett antal tidsbegränsade anställningar inom städenheten som avslutats.

Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid uppgick till 4,3 
procent vilket är fortsatt lägre än föregående period samt helåret 2020 (5,8). Av den totala 
sjukfrånvaron uppgick andelen långtidssjuka mer än 60 dagar till 37,5 procent, vilket är en mindre 
andel jämfört med föregående år (44,2 procent) och en positiv utveckling av sjukfrånvaron totalt 
sett. En stor del av medarbetarna på teknik- och fastighetsförvaltningen har under året fortsatt 
arbeta på distans, samtidigt som de medarbetare som varit på plats kunnat arbeta mer isolerat med 
distans till varandra, vilket tyder på att strategin för att minimera risk för smittspridning och 
sjukfrånvaro varit framgångsrik.

Personalomsättningen uppgick till 8,3 procent vilket motsvarar 6 tillsvidareanställningar som 
avslutats under perioden januari till augusti.
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