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

 
 
 

Verksamheter med kundfokus 
Vallentuna kommun finns till för att tillhandahålla viktig samhällsservice för de som 
lever och verkar här. Därför måste kommunen vara öppen för dialog och påverkan. 
Det ska vara enkelt att framföra synpunkter på politiska beslut eller hur verksamhet 
genomförs. Dialog och påverkan kan handla om allt från hur man kan påverka stora 
politiska beslut, till bemötandet i klassrummet, på äldreboendet eller alla andra 
verksamheter som kommunen har ansvar för. 

Ständiga förbättringar 
Vallentuna kommuns kvalitetsstrategi anger att kommunen ska ha en gemensam 
struktur kring kvalitetsarbetet i form av en kommungemensam verktygslåda. En del 
av detta handlar om att arbeta systematiskt med benchmarking och best practice. Ett 
exempel på genomför effektivitetsstudie handlade om tillgänglighet och bemötande. 
Best practice visade att de kommuner som uppvisar bäst resultat har ett 
Kontaktcenter. Vallentunas Kontaktcenter är därmed ett direkt resultat av 
effektivitetsstudierna, vilket visat på starka och mätbara resultat. 

Resultatsida 
För att synliggöra för våra kommuninvånare och företag hur vi arbetar med 
utveckling av våra verksamheter har vi samlat resultat från brukarundersökningar 
inom samtliga förvaltningsområden. Där har vi också utvecklat en jämförelsetjänst 
med funktioner och tjänster som underlättar för våra kommuninvånare som ska göra 
ett val. Exempel på undersökningar är medborgarenkäten, våga visa, ung livsstil och 
kundundersökning kopplat till avfall.  
 
Det är viktigt att visa för vem undersökningarna är till för, vad den förväntande 
effekten är och hur kommunen kan använda resultaten till förbättringsarbete. För att 
tydliggöra detta för våra kommuninvånare och företag skapar vi populärversioner av 
några av våra viktigaste dokument, till exempel vår kommunplan, årsredovisning 
samt vårt övergripande kvalitetsarbete. 
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Service för oss 
Kommunens målsättning är att alla vi som arbetar inom organisationen ska ha 
samma synsätt på service, bemötande och tillgänglighet. Det påverkar vår effektivitet 
och stärker kvaliteten i slutresultatet. Vårt synsätt på service bygger på vår 
värdegrund och vår vision, "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där 
människor och idéer växer". 
 
Ett gott exempel är nöjd kund-index (NKI) kopplat till bygglov för privatpersoner och 
företag. NKI mäter bland annat handläggningstider, bemötande, rättssäkerhet och 
information. Förutsättningarna för bättre resultat har arbetats fram över tid, men den 
verkliga resan tog fart under år 2020. Resultatet har på endast ett år gått från 62 – 82 
procentför privatpersoner, samt från 57 – 76 procent för företag 1. 

Demokrati genom koncernstyrning 
Vallentuna kommuns verksamhet utförs av kommunkoncernen, samägda företag och 
ett stort antal privata utförare. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och sju 
nämnder utgör koncernen, tillsammans med de helägda dotterbolagen AB Össebyhus, 
Vallentuna Förvaltnings AB samt ett delägande i Roslagsvatten AB. 
 
En ny bolagspolicy gäller från 2020, med syfte att tydliggöra Vallentuna kommuns 
ägarroll och hur kommunens ägarstyrning ska genomföras i hel- och delägda bolag. 
Dessutom anger bolagspolicyn gemensamma principer inom områdena styrelse, 
ekonomi, information och revision. Bolagens verksamhet syftar, i likhet med 
nämndernas, till att på bästa sätt ta tillvara den enskilde kommuninvånarens 
intressen. Helägda bolag ska följa de ramar och riktlinjer som anges i den finanspolicy 
och övriga styrdokument som har fastställts av kommunfullmäktige.  

Styrmodellen 
God ekonomisk hushållning i Vallentuna 
kommun uppnås genom ett 
verksamhetsmål och tre finansiella 
resultatmål. För koncernen finns det ett 
verksamhetsmål samt ett finansiellt 
resultatmål på tre procent, vilket är nytt 
för år 2020. Genom effektiviseringar och 
prioriteringar styrs resurser om till 
kärnverksamheterna. Enligt plan har 
soliditeten stärkts kraftigt. 

Cirkulär ekonomi 
Kommunen ska växa hållbart och 
miljöarbetet är prioriterat, vilket bekräftas av att vi är miljöcertifierade enligt ISO 
14001. Nytt för år 2020 är konferensen om hållbarhet, i syfte att öka medvetenheten 

                                                             
1 2020 års resultat per den 2020-10-29.  
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inom koncernen, bidra till insikt om hur verksamheterna kan bidra till bolagens 
målsättningar samt bredda dialogen och samverkan. Konferensen belyste särskilt 
cirkulär ekonomi och kretslopp. Många av våra medarbetare deltog och våra hel- och 
delägda bolags vd:ar talade på konferensen tillsammans med representanter från 
kommunen. 

Agenda 2030 
Kommunen utgår från de 17 globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Alla 
medarbetare deltar i en satsning för att lära mer om hållbar utveckling. En del av 
detta är en utbildning som stöttar alla verksamheters arbete mot kommunplanens 
mål: ”Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt hållbar”. 

Utvecklande samhällsbyggare 
I syfte att öka servicegrad och effektivitet har en helt 
digital samhällsbyggnadsprocess successivt införts. 
Under år 2018 lanserades bland annat digitalisering 
av detaljplaner, översiktsplan samt flera e-tjänster. 
Året därefter upphandlades projektverktyg och 
förberedelser för digitala handlingar. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har också utvecklat 
metoder för medborgardialog, bland annat med 3D-
modellering för bättre visualisering av samhällsbyggnadsprojekt. Arkiv och e-mellan-
arkiv för bygglov och miljöhandlingar digitaliseras för att bidra med öppna data. 
 
För oss är inte digitalisering självändamålet. Målet är att kunna hålla en hög 
utvecklingstakt inom samhällsbyggnadsområdet, genom ett agilt arbetssätt 
– processutveckling. Vallentuna kommun är en av några kommuner som sticker ut i 
en studie/rapport från StorSthlm, ett förbund som ägs av Stockholms läns kommuner 
med syfte att bland annat tillvarata kommunernas intressen och främja samverkan 
(Digitala samhällbyggnadsprocesser). 

Samarbete med civilsamhället 
Ett starkt civilt samhälle är en bärande del av ett Vallentuna med livskvalitet för alla. 
Vallentuna ska vara en mötesplats, i ständig rörelse framåt, där idéer kan mötas och 
växa. Kommunens ambitioner är höga – att tillvarata den exceptionellt goda 
potentialen, att växa hållbart och att addera bestående värden. Ett konkret exempel är 
vår grannsamverkansbil där kommunen samverkar tillsammans med polis och 
frivilliga med syfte att öka trygghet och motverka brott. 

Våra medarbetares arbetsmiljö 
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Det är viktigt att våra medarbetare både 
kan utföra sina arbetsuppgifter, men också att de mår bra och får förutsättningar att 
utvecklas. Kommunen satsar på kompetensutveckling där alla ges en individuell 

• Enklare vardag för 
privatperson och företag. 

• Smartare och öppnare 
förvaltning stödjer innovation 
och delaktighet. 

• Högre kvalitet och effektivitet 
i verksamheten. 
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utvecklingsplan eller ett leveranskontrakt. Vi följer upp både trivsel och 
personalförsörjning. Nytt för år 2020 är ”Medarbetarakademin” i syfte att 
medarbetare ska kunna växa i sina roller. Två medarbetarprogram har lanserats som 
riktar sig till alla våra medarbetare. 

Profiler 
Liksom medarbetarprogrammen är 
medarbetarprofilen ny för år 2020. Profilen 
innehåller ett antal beteenden som, enligt 
forskning, bidrar till organisationens och 
verksamhetens effektivitet. Dessa beteenden 
är indelade i fem områden och utgör ett stöd i 
dialogen mellan medarbetare och närmaste 
chef. 
 
Rätt stöd till chefer och ledare är en förutsättning för att kunna leda andra och bidra 
till Vallentunas utveckling. 
Vid det årliga utvecklingssamtalet tas ett 
leveranskontrakt fram. Ledarprofilen används 
som ett stöd och innehåller ett antal beteenden 
som, enligt forskning, bidrar till 
organisationens och verksamhetens 
effektivitet. Exempel på annat stöd som ges är 
”Chefens verktygslåda” vilken bland annat 
innehåller övningar, spel, litteraturtips och 
metoder för att främja en god arbetsmiljö och 
ett gott ledarskap. Även ”chefsakademin” är ett 
exempel på stöd som omfattar introduktionsprogram för chefer, chefspaketet, olika 
ledarutvecklingsprogram, chefsdagar och chefshandledning. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Vallentuna kommun har utvecklat ett samlat arbetssätt kring det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och arbetet med likabehandling och mångfald i kommunens 
ledningssystem. Det systematiska arbetssättet har skett med medarbetarnas 
delaktighet.  
 
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. För att bli det arbetar vi systematiskt med våra verksamheter, 
kundfokus, demokratifrågor och våra medarbetare med avstamp i högt uppställda 
mål och engagerade medarbetare. 

Medarbetarprofilen 

• Jag arbetar mot resultat. 
• Jag stärker relationer. 
• Jag utvecklar. 
• Jag är länken. 
• Jag lever värderingarna. 

Ledarprofilen 

• Jag leder mot resultat. 
• Jag bygger talanger. 
• Jag utvecklar. 
• Jag är länken. 
• Jag lever värdegrunden. 
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