Året i korthet 2018
– Vallentuna kommun

”I Vallentuna kommun har vi
en professionell verksamhet,
som präglas av kvalitet och
kundfokus. Engagemang,
allas lika värde och utveckling
genomsyrar vår organisation.”

Kommunalrådet har ordet
Vallentunaborna har ett starkt engagemang för
demokrati och vår gemensamma framtid! Det visar det
höga valdeltagandet på över 87 procent till kommunfullmäktige. 2018 var också året då kommunen, tillsammans med invånare, föreningar och företag, antog en ny
vision: Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där
människor och företag växer.
Året har varit ekonomiskt utmanade med svåra prioriteringar och effektiviseringar. Trots detta har vi rört
oss framåt, mot målen och visionen. Kommunen har till
exempel öppnat ett modernt kontaktcenter samt lanserat en ny webb för att ge dig som kund bättre och mer
modern service.
Som exempel på att vi även tar tillvara befintliga värden
i kommunen har Gustavs udde blivit en kommunal badplats och Väsby kvarn är återuppbyggd som Vallentunas
landmärke.
Vårt fokus på gott näringslivsklimat tar också steg framåt.
I början av 2019 öppnar ett företagscenter i Kommunalhusets entré, en mötesplats där idéer och drömmar kan
växa till nya innovationer. Hållbarhetsdialoger för Kristineberg har genomförts tillsammans med olika intressenter

och expertis för att ge flera
perspektiv på kreativa och
hållbara lösningar.
Kommunens nära samverkan
med polisen samt frivilligas
engagemang har gett resultat
i det brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande arbetet.
Bland annat har en grannsamverkansbil resulterat i
minskat antal bostadsinbrott
enligt statistiken.
Kommunen ska vara en kraft
som skapar förutsättningar, men det är allas gemensamma hårda arbete i samverkan som ger det goda samhället.
Trots stora utmaningar har Vallentuna kommun tagit betydande steg framåt under 2018. Steg mot ett Vallentuna
där människor och idéer kan växa!

Parisa Liljestrand
Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd

Årets händelser
I en kommun med många viktiga och olika typer av verksamheter händer och
utvecklas det saker varje dag, året runt. Här kommer några av de främsta
händelserna från 2018:
• Vår nya vision som ska ge en tydlig bild av vart Vallentuna är på väg.
• Vi fick en ny översiktsplan som ska fungera som vägvisare för kommunens
fysiska utveckling med sikte på år 2040.
• Vallentuna gymnasium fick ta emot Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk.
• En ny e-tjänst för bygglov ska göra det lättare för dig som invånare och företagare
att få hjälp med byggärenden.
• För att på bästa sätt ta hand om dig som kund, genom att snabbt svara på frågor
och ge god service, öppnade vi ett kontaktcenter i Vallentuna Kulturhus.
• För att stötta lokala lantbrukare, efter sommarens värme och brist på vatten,
beslutade kommunen att i möjligaste mån köpa in lokalproducerat kött till
måltidsverksamheterna.
• Kommunen blev certifierade enligt ISO 14001, en internationell standard som
ska hjälpa chefer och medarbetare i miljöarbetet.
• Projekt Ladda Vallentuna ledde till att du som har en elbil numera kan ladda
din bil på tio olika platser i kommunen.
• Väsby kvarn står åter på plats tack vare att kommunen, näringsliv och ideella
krafter har bidragit och samarbetat.
• Riksförbundet Svensk Jazz utsåg Vallentuna till Sveriges Jazzkommun 2018.

Årets resultat
Vallentuna kommuns resultat var 34 miljoner kronor 2018,
vilket är 11,3 miljoner kronor bättre än budget. Den största
ekonomiska utmaningen under året har socialnämnden
stått för med ett underskott på 31,2 miljoner kronor. Störst
överskott gav kommunstyrelsen på 17,1 miljoner kronor,
främst beroende på sparåtgärder.
Vallentuna kommuns verksamhet är organiserad i åtta
nämnder samt en krisledningsnämnd och en valnämnd
som träder i kraft när det är valår. Varje nämnd är ansvarig
för sin budget. Nämndernas nettokostnader uppgick till
1 742,6 miljoner kronor 2018, vilket är en ökning med 47,7
miljoner kronor eller 2,8 procent jämfört med 2017.
Kommunallagen ställer krav på att Sveriges kommuner
varje enskilt år ska ha sin ekonomi i balans. Det innebär
att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.
Vallentuna kommun har uppfyllt det kravet.
Kommuner får intäkter i form av kommunalskatt baserade på kommunens skatteunderlag. Intäkterna ska bekosta
den kommunala verksamhet som politikerna har beslutat
att bedriva. För att garantera att alla medborgare ska få
samma välfärd oavsett var i landet de bor sker utjämning
av skatteintäkterna mellan kommunerna. Utjämning görs
bland annat för att kompensera för skillnader i beskattningsbar inkomst, antal barn, antal äldre och geografiska
förutsättningar.

Nämndernas andel av nämndernas nettokostnad


Kommunstyrelsen 9,2 %



Barn- och ungdomsnämnden 43,7 %



Utbildningsnämnden 9,6 %



Socialnämnden 31,0 %



Fritidsnämnden 3,0 %



Kulturnämnden 2,5 %



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,8 %



Överförmyndarnämnden 0,1 %

Valfrihet
I Vallentuna är valfrihet viktigt. En tredjedel av
verksamheten bedrivs av andra utförare än
kommunen.

Skattesatsen är 31:08 kronor varav 19:00 kronor är kommunal skatt. Det är fem öre lägre än genomsnittet bland
kommuner i Stockholms län.
Kommunens skatteintäkter ökade med 46,9 miljoner
kronor jämfört med 2017, en ökning med tre procent.
Vallentuna kommuns befolkning har under den senaste
tioårsperioden ökat med 18 procent eller cirka 5 000 nya
invånare. Under 2018 ökade befolkningen med 257 till
33 432 invånare. Befolkningstillväxten för året blev därmed
knappt 0,8 procent. Kommunen planerar för en fortsatt
ökning av befolkningen genom bland annat detaljplaner
för nya områden. År 2028 väntas kommunen ha 40 000
invånare.
Efterfrågan på bostäder gäller alla bostadstyper och
bostadsstorlekar. Under 2018 färdigställdes 277 bostäder i kommunen varav drygt 200 bostäder i Åby Ängar
i centrala Vallentuna. Knappt 160 av dessa bostäder var
hyresrätter i framför allt mindre bostadsstorlekar. Under
de senaste tjugo åren har cirka 80 procent av de nya
bostäderna i Vallentuna tillkommit i tätorterna och cirka
20 procent på landsbygden. Marknadens efterfrågan på
bostadsrätter och äganderätter är svagare nu än tidigare
och det innebär generellt längre genomförandetider av
detaljplaner. De kommande tio åren uppgår Vallentuna
kommuns planeringstakt till cirka 540 bostäder per år.

Investeringar
Vallentuna kommun investerade för 330,1 miljoner
kronor under 2018.
Hagaskolan, en F–9-skola för drygt 800 elever med
tre klasser i varje årskurs samt en förskola för 80
barn. Byggnation pågår och skolan ska stå klar för
verksamhetsstart höstterminen 2019.
Flera större satsningar i och vid kommunens skolor
och särskilda boenden har genomförts, gymnasiet
har delvis renoverats inomhus samt ny belysning
har satts upp vid en fotbollsplan.
Ny förskola i Ormsta med plats för 80 barn.
Vallentuna ishall har fått nytt innertak samtidigt
som brand- och säkerhetsåtgärder utförts.
Trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts kring
korsningen Smidesvägen och Tellusvägen samt
vid Rosengårdens busshållplats och påbörjats inför
öppnandet av Hagaskolan.
Lovisedalsskolans matsal har byggs ut.
Förskolan på Gustav Vasaskolan har fått fler platser
i och med att fyra nya paviljonger ställts upp.

Kortfakta Vallentuna kommun
• Kommunen hade 33 432 invånare den 31 december
2018, en ökning med 257 invånare.
• Skattesatsen är 31:08 kronor varav 19:00 kronor är
kommunal skatt. Det är fem öre lägre än genomsnittet
bland kommuner i Stockholms län.
• I snitt kostade kommunens verksamhet under året
49 5oo kronor per invånare.
• Kommunen har en låg skuld per invånare, 17 900
kronor, jämfört med Stockholms läns snitt på 40 300
kronor år 2017.
• 277 nya bostäder blev färdigställda, varav mer än
hälften är mindre hyresrätter.
• Planeringstakten för de närmaste 10 åren är cirka
540 bostäder per år.
• Skola, vård och omsorg stod för 75 procent av
kommunens kostnader.
• Kommunen har 1 700 månadsavlönade årsarbetare,
76 procent kvinnor och 24 procent män.

Mål och uppföljning
De kommungemensamma målen, tillsammans med de
mål nämnderna själva antar, utgör grunden för respektive
nämnds verksamhetsplan. Dessutom finns flera olika
styrdokument som kommunfullmäktige har antagit.
Tillsammans skapar dessa förutsättningar för en god
utveckling av Vallentuna kommun. Kommunfullmäktiges
fastställda mål, grupperade inom fem strategiska inriktningar är:
• Här växer människor och företag
• Bästa kommunen att bo och leva i
• Fler och växande vallentunaföretag
• Närmare till allt
• God ekonomisk hushållning
Kommunen har bedömt måluppfyllelsen både på en
samlad kommunövergripande nivå samt genom att
summera nämndernas måluppfyllelse. Uppföljningen av
de kommungemensamma målen för 2018 visade att fyra
av fem kommungemensamma mål var uppnådda.
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Frösunda Omsorg AB
Kommuninvest ekonomisk

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

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.

vallentuna kommun
besök: tuna torg 1
post: 186 86 Vallentuna
Tfn: 08–587 850 00
e-post: kommun@vallentuna.se
www.vallentuna.se

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 kultur
historien, skapas
ett Vallentuna där
människor kan leva
nära allt.

Innovation
I Vallentuna
uppmuntras
idéer, åsikter, nyfiken
het 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.

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

Nav
Vallentuna
tar plats
som en lösningsorienterad drivkraft
och samhällspartner,
centralt i Stockholm/
Uppsalaregionen
med Arlanda som
granne. Vi utvecklar
vårt ledarskap, såväl
inom kommunen som
gentemot invånare
och omvärld.
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