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INLEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
INLEDNING
Ansvaret för den strategiska lokalplaneringen
ligger på kommunens tjänstemannaledningsgrupp. Till sitt förfogande har den en
arbetsgrupp, lokalresursplaneringsgruppen.
Lokalresursplaneringsgruppens uppdrag i korthet:


Den huvudsakliga arbetsuppgiften
är att på uppdrag av kommunens
ledningsgrupp årligen utarbeta en
lokalresursplan.



Säkerställa att lokalinvesteringar endast
görs för långsiktiga lokalbehov och som
inte kan lösas inom befintligt lokalbestånd.



Arbeta för lokaleffektivitet och
samutnyttjande.



Arbeta för att, om möjligt, undvika extern
inhyrning av lokaler.

LOKALRESURSPLANENS PROCESS
Respektive förvaltning
identifierar behov och förankrar
dessa politiskt

Se även kommunala författningssamlingen ”Regler
för lokalförsörjning och internhyra”.

LOKALRESURSPLANENS OMFATTNING
Lokalresursplanen beskriver kommunens framtida
behov av lokaler och anläggningar för kommunal
service, där kommunen svarar för investering
och/eller underhåll. I de fall där privat aktör väljer
att investera i sådana lokaler kan det ersätta
kommunens planerade investering. Ordinärt
boende för personer med social stödinsatser
hanteras inte i lokalresursplanen. I lokalresursplanen beskrivs inte heller om verksamheten ska
bedrivas i kommunal eller privat regi.

Förslag till lokalresursplan
utarbetas och samordnas

LOKALRESURSPLANENS STRUKTUR
Lokalresursplanen är från och med 2017
strukturerad utifrån en geografisk indelning av
kommunen (delområden). Det ger förhoppningsvis
läsaren en bättre överblick över hur Vallentuna
kommuns förväntade tillväxt avspeglar sig i
kommande lokal- och anläggningsbehov.
De geografiska områdena är:

Förslag till lokalresursplan
behandlas i budgetprocessen

Slutgiltig lokalresursplan
fastställs tillsammans med
kommunplanen









Västra Vallentuna
Nordöstra Vallentuna tätort
Lindholmen med omnejd
Kårsta med omnejd
Karby/Brottby med omnejd
Sydvästra Vallentuna tätort
Sydöstra Vallentuna tätort
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BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND
ÖVERGRIPANDE
Fastighetsavdelningen ansvarar för nybyggnad
samt drift och underhåll av kommunens
verksamhetslokaler, fastigheter och bostadsrätter.

ÄGDA RESPEKTIVE INHYRDA LOKALER
OCH BOSTÄDER (AREA)
8%
2%
Egenägda lokaler

Kommunens fastighetsbestånd uppgår till cirka
190 000 kvadratmeter bruksarea varav
26 000 kvadratmeter är inhyrda lokaler och
bostäder från externa fastighetsägare och
modulleverantörer. Inhyrning av moduler, så
kallade paviljonger, har ökat de senaste åren, för
att möta Vallentuna kommuns lokalbehov.

18 %

Inhyrda lokaler
Inhyrda bostäder
Egenägda bostäder

80 %

FÖRDELNING MELLAN HYRESGÄSTER
(AREA)
23 %

Barn- och ungdomsförvaltningen
Kommunledningskontoret

Ny förskola i Åby ängar färdigställdes i december 2017
41 %

3%

Socialförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fritidsförvaltningen

14 %
Kulturförvaltningen
2%
14 %

3%

Externa, teknikutrymmen,
exkluderade areor
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BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND
FASTIGHETSUNDERHÅLL

MILJÖINVENTERINGAR

För att få en samlad bild av underhållsbehovet
genomför fastighetsavdelningen statusbesiktningar
och inhämtar önskemål om underhållsåtgärder
från hyresgästerna.

Miljöinventering av samtliga byggnaderkommer att
genomföras i syfte att säkerställa bra
inomhusmiljöer avseende fukt, ventilation,
belysning och buller.

Statusbesiktningarna som omfattar tak, fasader,
fönster, inre underhåll, ventilationsanläggningar
och belysning samt utemiljö (tomtmark).
Inventeringar av kök och behov av åtgärder under
mark utarbetas under 2018.

ENERGIEFFEKTIVISERINGAR
I underhållsarbetena genomförs även
energibesparande åtgärder i byggnaderna.
En långsiktig plan utarbetas för att minska
Vallentuna kommuns behov av köpt energi.

Statusbesiktningarna och hyresgästernas
önskemål vägs samman i en teknisk
underhållsplan som sträcker sig fram till 2022.
Kostnadsfördelningen av det planerade underhållet
av egenägda fastigheter redovisas i diagram
nedan.

KOMPONENTAVSKRIVNING
Montering av ljudabsorbenter Bällstabergsskolan

24%
Markarbeten

Samtidigt som underhållsplaneringen har tagits
fram har ett arbete med övergång till
komponentavskrivning genomförts. Detta innebär
att det planerade underhållet huvudsakligen
kommer att finansieras via investeringar.

Fasad

41%

Tak
11%

Inre ytskikt
Installationer

4%
20%

Dräneringsarbete Hjälmstaskolan
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PROGNOSUNDERLAG - VALLENTUNA VÄXER
ÖVERSIKTSPLANEN

BOSTADSBYGGNADSPROGNOSEN

Vallentuna är en av Sveriges snabbast växande
kommuner. Det är många som väljer att bo och
leva här och trenden förväntas fortsätta.
Målsättningen är att 9000 nya bostäder ska
tillkomma under perioden
2018-2040.

Vallentuna har en genomsnittlig planeringstakt för
den kommande tioårsperioden om cirka 510
bostäder per år för att kunna säkerställa en
önskad utbyggnad om minst 400 bostäder per år.
Totalt innehåller den nya bostadsbyggnadsprognosen ca 5000 nya bostäder under perioden
2018-2027

Gällande översiktsplan återfinns på
www.vallentuna.se.

Aktuell bostadsbyggnadsprognos återfinns på
www.vallentuna.se.

Utbyggnad delområden 2018-2027
3000

2500

Antal nya bostäder 2018-2028

Den övervägande delen nya bostäder ska
koncentreras till Vallentuna tätort, Karby och
Brottby, Lindholmen och Kårsta. Inriktningen är
att bygga tätare och att ha en blandad struktur av
bostäder, service, verksamheter, mötesplatser,
kultur och fritid. Genom att bygga tätare så kan en
större del av naturen bevaras samtidigt som vi får
bra förutsättningar för kollektivtrafiken.

I linje med målet att förtäta i stationsnära lägen
ökar andelen nybyggda flerbostadshus jämfört
med småhus under kommande år. Cirka 58
procent av det totala antalet bostäder utgörs av
flerbostadshus under tioårsperioden.

2000

1500

1000

500

0
Sydöstra
Vallentuna

Sydvästra
Vallentuna

Västra
Vallentuna

Nordöstra
Vallentuna

Lindholmen
med omnejd

Kårsta med
omnejd

Karby/Brottby
med omnejd

Prognostiserad utbyggnad av småhus och flerbostadshus 2018-2027.
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PROGNOSUNDERLAG - VALLENTUNA VÄXER
BEFOLKNINGSPROGNOSEN

BEHOV AV KOMMUNAL SERIVCE

LOKALRESURSER

Befolkningsprognosen är ett viktigt underlag när
lokalbehoven för kommunens olika verksamheter
identifieras.
I befolkningsprognoserna kan utläsas den
förväntade åldersstrukturen i ett specifikt område.
Utifrån det fastställer kommunens olika
verksamheter sitt framtida lokalbehov.

Vallentuna kommun arbetar aktivt med att
anpassa den kommunala servicen till
kommuninvånarnas behov. Det kräver
regelbunden översyn av den service som erbjuds
och vilka lokaler och anläggningar som erfordras.

Vallentuna är en kommun under tillväxt och
behovet av kommunal service kommer därmed
också att öka.
De kommunala verksamheternas behov av lokaler
varierar över tid. Ibland handlar det om att
undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra
fall handlar det om att minimera risken att stå
utan nödvändiga lokaler när de behövs. Därför är
det angeläget att ständigt behovsanpassa
kommunens utbud av lokaler. Det förutsätter
kontinuerlig strategisk lokalresursplanering där
denna lokalresursplan är central.

Behoven varierar naturligt mellan livets olika
skeden, men också utifrån ändrade lagkrav och
individens förväntan på kommunen.

I befolkningsprognosen BFP18, nedan, kan utläsas
att vissa grupper i befolkningen ökar mer än
andra.
Analysen av behov inom respektive delområde har
BFP17 (2017-2027) som underlag då BFP18
(2018-2028) inte fanns tillgänglig på
delområdesnivå vid tidpunkten för analysen.

Förändring 2028
jmf med 2017

Befolknings prognos BFP18
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

+ antal

+ %

0

359

376

389

396

412

426

438

452

460

468

475

478

119

33%

1-2

865

824

852

884

915

952

980

1 012

1 033

1 052

1 069

1 078

213

25%

3-5

1 497

1 471

1 455

1 438

1 462

1 510

1 572

1 627

1 671

1 711

1 745

1 768

271

18%

512

518

525

508

518

512

513

544

558

574

589

599

87

17%

7-11

2 522

2 551

2 589

2 613

2 646

2 645

2 659

2 668

2 694

2 742

2 796

2 862

340

13%

12-15

1 964

1 948

1 999

2 009

1 992

2 068

2 097

2 131

2 174

2 166

2 185

2 188

224

11%

16-18

1 239

1 297

1 325

1 377

1 427

1 455

1 463

1 464

1 486

1 532

1 550

1 577

338

27%

384

372

386

396

433

416

451

475

445

462

469

465

81

21%

1 751

1 684

1 694

1 702

1 765

1 848

1 887

1 962

2 019

2 039

2 059

2 074

323

18%

9 623

9 810

10 005

10 149

1 840

22%

9 840

9 978

10 092

10 209

1 611

19%

4 040

4 111

4 182

4 231

237

6%

1 103

1 078

443

70%
102%

Ålder

6

19
20-24
25-44
45-64
65-79

År

8 309
8 598
3 994

8 173
8 767
4 016

8 365
8 947
4 033

8 450
9 062
4 035

8 623
9 273
4 024

8 935
9 358
4 058

9 170
9 485
4 058

9 422
9 695
4 035

80-84

635

678

718

771

836

891

971

1 052

1 110

1 103

85-89

344

359

378

392

412

449

481

510

548

595

637

695

351

312

330

128

63%

6 608

20%

90-w
Summa

202

201

205

211

232

240

247

258

267

289

33 175

33 234

33 861

34 243

34 966

35 763

36 472

37 305

37 970

38 633

39 268

39 783

I samband med arbetet med översiktsplanen
genomförs också arbete med att identifiera
strategiska geografiska lägen för kommunalt
finansierad service. Det finns med all säkerhet
redan nu befintliga naturliga servicepunkter och
nya kommer behöva utvecklas. Arbetet används
som ett planeringsunderlag för Vallentunas
fortsatta samhällsplanering.

Ackumulerad ökning i antal och % i för hållande till 2017
antal
%

0

59

686

1 068

1 791

2 588

3 297

4 130

4 795

5 458

6 093

6 608

0%

0%

2%

3%

5%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

7

FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEPROGNOS

Grundskoleprognos
Inom prognosperioden kommer två
kapacitetsutökningar att genomföras, Hagaskolan
(2019) samt ny skola i Kristineberg (2025).
Prognosen visar ett överskott av skolplatser på
kommunnivå under hela prognosperioden.

2500
Antal platser

Förskoleprognos
Antal förskoleplatser planeras att succesivt byggas
ut under prognosperioden. Mellan åren 2019-2027
planeras det för sju stycken nya förskolor.
Parallellt med detta avyttras äldre förskolelokaler
som bedömts som uttjänta och icke
ändamålsenliga. Antalet lediga platser kommer
därmed att begränsas.

Förskoleprognos
3000

2000
1500
1000
500
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Grundskoleprognos
7 000
6 000
5 000
Antal platser

Prognosunderlag
Diagrammen som presenteras baseras på
befolkningsprognos BFP17A med efterbearbetning
av aktuell efterfrågan på skolor och förskolor i
lägeskommunen. Den angivna kapaciteten (antal
skol- och förskoleplatser) följer förslag till ny- och
ombyggnationer i kommunens investeringsplan
2019-2028.

4 000
3 000
2 000
1 000
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Elever åk F-3

Elever åk 4-6

Elever åk 7-9

Total kapacitet

Staplar visar behov, linjer visar kapacietet.
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VÄSTRA VALLENTUNA
BOSTADS- OCH
BEFOLKNINGSUTVECKLING

BARN- OCH
UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Enligt befolkningsprognosen kommer antalet
elever i området vara relativt konstant under
prognosperioden 2017-2027 med en liten ökning
om totalt ca 80 elever i åldrarna 6-15 år.

KULTURFÖRVALTNINGEN
Vallentuna Kulturhus och bibliotek inrymmer en
mångsidig verksamhet och förväntas möta den
efterfrågan som finns under planeringsperioden.

Antalet förskolebarn ökar varje år med ca 10-15
barn. Totalt under prognosperioden ökar antalet
förskolebarn med ca 120 stycken.

Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om
totalt cirka 840 nya bostäder fram till 2027. Dessa
fördelar sig på 630 nya bostäder i flerbostadshus
och 210 nya bostäder i småhus.
Övervägande del av bostadsutvecklingen sker i
eller i nära anslutning till Vallentuna centrum och
norr om Ekebyvägen.
Befolkningsprognosen BFP18 visar en
befolkningsökning om cirka 5 procent fram till
2028.

Förskola
Västra Vallentuna har en överkapacitet av
förskoleplatser sett till de barn som bor i området.
Många som går på förskolor i Västra Vallentuna är
boende i Nordöstra Vallentuna. År 2026 planeras
en ersättningsförskola för nuvarande Videgården.
Den nya förskolan planeras att ha en kapacitet för
100 barn, en utökning med 20 barn jämfört med
dagens byggnad. Bedömningen är att ingen
ytterligare kapacitet än denna tillkommande
avdelning behövs i västra delen av tätorten. År
2019 flyttar verksamheterna på Videgårdens
förskola till den nybyggda förskolan i Ormsta.
Grundskola
Kapaciteten är idag god på de två kommunala
skolor som finns i västra tätorten
(Hammarbacksskolan och Ekebyskolan). Mindre
verksamhetsanpassningar kan bli aktuella för att
parera olika stora årskullar, men ingen utbyggnad
planeras i området då befolkningsprognosen inte
visar någon betydande tillväxt av befolkningen i
skolåldern 6-15 år.

Foto: JS Sverige
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VÄSTRA VALLENTUNA

FRITIDSFÖRVALTNINGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Med utgångspunkt i befolkningsprognosen och i
diskussion med föreningslivet förutses en mindre
tillväxt i det aktiva föreningslivet. De befintliga
anläggningarna i området bedöms täcka
kommande behov.

Kapaciteten avseende särskilt boende för äldre
(SÄBO) beräknas var tillräcklig i området.

Förvaltningslokaler
Kommunens centrala förvaltningar är utspridda i
flera olika byggnader i Vallentuna centrum. Flera
av byggnaderna ägs av privata aktörer och hyrs av
kommunen.

Kvarnbadet är en av välbesökt anläggning under
badsäsongen och bedöms ha behov av
upprustning. Utredningen har fastslagit betydande
renoveringsbehov.
Ett utegym planeras att etableras vid Kvarnbadet.
En utredning av Snapptunafältet är genomförd i
syfte att öka aktivitetsutbudet i centrala
Vallentuna. En investering planeras för att gå
vidare med projektet och färdigställa en ny
spontanaktivitetsyta.

En förstudie genomfördes 2017 avseende ett
gruppboende LSS 9§9 med 6 platser inom
området. Gruppboendet planeras vara klart 2021.
Kapacitetsökningen tillskapas genom
markanvisning.
Gemenhetslokal uppförs som komplement till
Alléns psykiatriboende, planeras vara klart under
2019.

I dagsläget är de flesta lokaler inte anpassade till
dagens verksamhet och många förvaltningar är
trångbodda. Inriktningen är att ett nytt
kommunhus byggs i centrala Vallentuna då
avveckling av nuvarande lokaler genomförs.
Mindre verksamhetsanpassningar kan bli aktuella
inom förvaltningskontoren.

BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND
Fastighetsavdelningen kommer att genomföra
underhållsinvesteringar på Ekebyskolan,
Hammarbacksskolan och mindre åtgärder på
Väsbygårdens äldreboende under perioden
2018-2021.
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NORDÖSTRA VALLENTUNA
BOSTADS- OCH
BEFOLKNINGSUTVECKLINNG

BARN- OCH
UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Störst ökning sker av barn i förskoleålder (1-5 år),
men betydande ökningar sker även i åldrarna 6-12
år. Enligt prognosen kommer även elever i
åldrarna 12-15 år att öka, om än inte lika mycket
som i de lägre åldrarna. Med anledning av detta
planerar kommunen för tre nya förskola samt en
ny skola. Totalt kommer antalet förskolebarn öka
med 280 stycken medan antalet elever i
grundskoleålder ökar med 360 stycken.

Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om
totalt cirka 2 060 nya bostäder fram till 2027.
Dessa fördelar sig på 1 465 nya bostäder i
flerbostadshus och 595 nya bostäder i småhus.
Övervägande del av bostadsutvecklingen sker i
Åby Ängar, Åbyholm och Vallentuna centrum
östra. Större bostadsutveckling sker också i Södra
Haga, Haga 3, Ormsta-Stensta och Ubby-Molnby.

Förskola
Under perioden 2019-2028 planeras 3 nya
förskolor med totalt 260 platser i området. Först ut
är Ormsta förskola januari 2019. Efter det öppnas
nya förskolan på Hagaskolan i augusti 2019 och
förskolan i Ormsta-Stensta år 2023.

Gymnasieskola
Antalet elever i gymnasieålder i kommunen
förväntas öka från dagens cirka 1 500 till cirka
2 000 fram till år 2027.
Gymnasieskolans lokaler har idag en överkapacitet
sett till antalet elever som söker sig till skolan.
Fokus ligger på att i framtiden kunna anpassa
lokalerna och att gymnasiet även fortsättningsvis
kan vara en attraktiv skola. Under
prognosperioden behövs inga större investeringar.
Mindre verksamhetsanpassningar kan vara
aktuella.

Grundskola
År 2019 kommer Hagaskolan, planerad för 800
elever, att stå klar. Skolan ger en kapacitetsökning
om 250 skolplatser samt plats för särskild
undervisningsgrupp. Nuvarande verksamhet på
Ormstaskolan kommer att flytta in i nya
Hagaskolan. Ormstaskolans nuvarande lokaler
avetableras i samband med verksamhetsflytten.

Befolkningsprognosen BFP18 visar en
befolkningsökning om cirka 55 procent fram till
2028.

11

NORDÖSTRA VALLENTUNA
KULTURFÖRVALTNINGEN

FRITIDSFÖRVALTNINGEN

I samband med utvecklingen av Nordöstra
Vallentuna och den medföljande kraftiga
befolkningsutvecklingen utreds möjlig utveckling i
de befintliga lokalerna vid Vallentuna Teater och
intilliggande Traversen. Samtidigt ökas
samnyttjandet med gymnasiet,
ungdomsverksamheten samt idrott och
friluftsverksamheten.

Befolkningsprognosen visar en kraftig ökning av
invånare i åldrarna 5-20 år. För att möta den
ökade befolkningen planeras flera investeringar i
anslutning till Hagaskolan och Vallentuna IP.
Inom projektet för Hagaskolan etableras en
sporthall, 7-manna konstgräsplan, 5-manna
konstgräsplan och en danslokal. Kompletterande
investering genomförs för att anpassa Hagaskolans
passersystem och möjliggöra övernattning.

I samband med byggnation av Hagaskolan
etableras en ny danslokal.

Den västra konstgräsplan vid Valletuna IP var
planerad att bytas ut under 2018 men genomförs
tidigast 2019 då planen anses vara i så pass gott
skick. Samtidigt utreds om det gamla konstgräset
kan återbrukas på annan plats i kommunen.
Under 2019 planeras upprustning av friidrottsytor
vid Vallentuna IP.
Ett visionsarbete inleds för hela Vallentuna IP i
syfte att skapa förutsättningar att kunna möta
framtida behov i form av faciliteter och funktioner.
Visionsarbetet väntas vara färdigt under 2019.
Fritidsförvaltningen har uppdrag att omlokalisera
Nova ungdomens hus vilket medför en
investeringskostnad för anpassning av nya lokaler.

Foto: Vallentuna konståkningsklubb
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NORDÖSTRA VALLENTUNA
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Förvaltningslokaler
Kommunens centrala förvaltningar är utspridda i
flera olika byggnader i Vallentuna centrum. Flera
av byggnaderna ägs av privata aktörer och hyrs av
kommunen.
I dagsläget är de flesta lokaler inte anpassade till
dagens verksamhet och många förvaltningar är
trångbodda. Inriktningen är att ett nytt
kommunhus byggs i centrala Vallentuna med
förhoppning om färdigställande år 2027.

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Socialförvaltninge ser ett stort behov av bostäder
utifrån befolkningsprognosen och från behovsprognos framtaget inom förvaltningen. Med
anledning av detta planerar kommunen för ett nytt
boende för äldre samt en gruppbostad enligt
LSS 9 § 9.
Äldreomsorg
Då befolkningsprognosen visar en kraftig uppgång
inom kundgruppen för särskilt boende för äldre
planeras under planperioden ytterligare ett
äldreboende i området. En privat aktör har tagit
initiativ till detta.

Bostäder LSS och SOL
Utifrån behovet planeras en gruppbostad med sex
platser LSS 9 § 9 under planperioden.
Dessutomplaneras tolv servicelägenheter med
tillhörande personallägenhet och
gemenskapsutrymme i ”trapphusmodell” för LSS 9
§ 9. Alla samlade i samma fastighet. Av de tolv
lägenheterna blir sex lägenheter inflyttningsklara
under 2018 och resterande 2019.
Lokaler LSS och SOL
Inom perioden behövs ett nytt boende för
korttidsvistelse med fritidslokal enligt LSS 9 § 9.
Denna bör stå klar 2024 och en förstudie inleder
arbetet.

Möjlig placering av nytt kommunhus.

BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND
Vallentuna ishallar är i stort behov av upprustning
för att verksamheten ska kunna fortgå.
Upprustningen startar under 2017 och färdigställs
2020.
Fastighetsavdelningen kommer att genomföra
större underhållsinvesteringar på Korallen och
gymnasiebyggnaden under perioden 2018-2021.
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LINDHOLMEN MED OMNEJD
BOSTADS- OCH
BEFOLKNINGSUTVECKLING

Foto: Maria Rosenlöf

BARN- OCH
UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om
totalt cirka 470 nya bostäder fram till 2027. Dessa
fördelar sig på 220 nya bostäder i flerbostadshus
och 250 nya bostäder i småhus.
Övervägande del av bostadsutvecklingen sker i
centrala delar av Lindholmen. Flera mindre
grupper med småhus planeras också, de flesta i
anslutning till Lindholmens tätort.
Befolkningsprognosen BFP18 visar en
befolkningsökning om cirka 22 procent fram till
2028.

Både barn i förskoleålder och skolålder kommer att
öka måttligt under den kommande 10-årsperioden.
Idag är samtliga förskolor samt Gustav Vasaskolan
fullbelagda. Investeringar för att möta efterfrågan,
både för förskolan och skolan planeras.

Grundskola
Gustav Vasaskolan har idag nått sin maxkapacitet.
Till år 2025 planeras en ny skola med en kapacitet
för 350 elever. Den nya skolan möter även
efterfrågan bortom prognosperioden. I samband
med detta avetableras den befintliga skolan.

Förskola
Hösten 2018 flyttar verksamheten vid Bukettens
förskola till nya lokaler vid skolan. År 2025
planeras en utbyggnad av ny förskola.

Fram till dess att en ny skola är färdig 2025
kommer befintlig skola att temporärt få ett tillskott
av nya utbildningsplatser genom
lokaleffektiviseringar.
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LINDHOLMEN MED OMNEJD
FRITIDSFÖRVALTNINGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Den prognostierade befolkningsökningen i området
innebär en förväntad ökad användningsgrad av
befintliga anläggningar. Befintliga anläggningar har
tillräcklig kapacitet fram till 2026.

Utifrån befolkningsutvecklingen förväntas behovet
av äldreomsorg och andra bostäder inte öka inom
området.

Inför planeringen av den nya skolan genomförs en
förstudie i syfte att undersöka möjligheterna att
anlägga en ny idrottsplats i anslutning till skolan,
vilken då ersätter den befintliga idrottsplatsen.
Detta skulle öka tillgängligheten och
nyttjandegraden av idrottsplatsen.

KULTURFÖRVALTNINGEN
Den förväntade befolkningsökningen innebär en
förväntad efterfrågan på kulturverksamhet och
därmed lokaler. En kulturhusfilial i centrala
Lindholmen kan med fördel samordnas med
skolbyggnaden.

Utredning ska visa om behov av fritidsgård finns
och möjlig samlokalisering med eventuell
kulturhusfilial.
Elljusspåret i Lindholmen kommer att ses över
gällande dränering och grusläggning.

Äldreomsorg
Behov av en ”Träfflokal” för äldre skulle med fördel
kunna inrymmas i de planerade flerbostadshusen, i
första hand genom inhyrning.
Bostäder LSS, SoL
Inga planerade investeringar.
Lokaler LSS, SoL
I området finns behov av ett gruppboende LSS 9 §
9. I nuläget avvaktar kommunen eventuell
investering i väntan på möjlig etablering av privat
aktör.

En kulturhusfilial kan innehålla kulturverksamheter
av varierande slag tex bibliotek, scen, museum,
undervisning beroende på aktuella behov vid
etableringen. Behovsanalys och förstudier inleder
arbetet.
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KÅRSTA MED OMNEJD
BOSTADS- OCH
BEFOLKNINGSUTVECKLING

BARN- OCH
UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
I Kårsta med omnejd kommer befolkningen vara
relativt konstant för barn i skol- och förskoleålder.
Under åren 2016-2017 har anpassningar av Kårsta
skola genomförts vilket har inneburit att tillräcklig
kapacitet av skol- och förskoleplatser skapats för
att möta efterfrågan under prognosperioden.
Inga ytterligare investeringar är planerade.

KULTURFÖRVALTNINGEN

Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om
totalt cirka 125 nya bostäder fram till 2027, alla
som småhus.
Övervägande del av bostadsutvecklingen sker i
centrala delar av Kårsta.
Befolkningsprognosen BFP18 visar en
befolkningsökning om cirka 8 procent fram till
2028.

Befintliga lokaler uppfyller det förväntade behovet.

FRITIDSFÖRVALTNINGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN

En utredning ska genomföras om eventuell
upprustning av gräsplanen på Kårevallen samt se
över möjligheterna till konstgräs på Bergsjöplan
vid Kårsta skola.

Kapaciteten inom äldreomsorg samt bostäder och
lokaler för LSS och SoL är god under planperioden.
Inga planerade investeringar i området.

Övriga anläggningar bedöms ha tillräcklig
kapacitet under perioden.
En etablering av elljusspår i Kårsta planeras.

BEFINTLIGT FASTIGHESBESTÅND
Fastighetsavdelningen kommer att genomföra
underhållsinvesteringar på Kårsta skola under
perioden 2018-2021.
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KARBY/BROTTBY MED OMNEJD
BOSTADS- OCH
BEFOLKNINGSUTVECKLING

BARN- OCH
UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
I området syns framförallt en ökning av barn i
förskoleålder samt elever i årskurserna F-6.
Nuvarande skola har viss överkapacitet idag,
däremot planeras det för en utbyggnad av antalet
förskoleplatser i området.
Förskola
Kapacitetsutökningen av förskoleplatser planeras
tillfredsställas genom ombyggnation av del av
Karbyskolans lokaler.

FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Befolkningsprognosen visar främst ökning av barn
i åldersgruppen 6-12 år. Befintliga anläggningar
bedöms ha tillräcklig kapacitet under perioden.
Under 2018 slutförs etapp 2 på Össeby IP där
friidrottsytor kommer att färdigställas. Det
planeras för en uppdatering av fritidsförvaltningens tekniska ytor.
Ett utegym planeras att uppföras i anslutning till
motionsspåret samt utveckling av badplatsen vid
Garnsviken.

Mot slutet av perioden, beroende på
utbyggnadstakten i området, planeras en ny
förskola med en kapacitet om 100 barn.

Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om
totalt cirka 195 nya bostäder fram till 2027. Dessa
fördelar sig på 25 nya bostäder i flerbostadshus
och 170 nya bostäder i småhus.

Grundskola
Inga större investeringar är planerade för skolan.
Mindre verksamhetsanpassningar kan komma att
bli aktuella för att anpassa skolan till efterfrågan
på skolplatser.
Foto: Anna-Karin Bäck

Utvecklingsområdena är alla i mindre skala och de
flesta i närheten av centrala Karby/Brottby.
Befolkningsprognosen BFP18 visar en
befolkningsökning om cirka 5 procent fram till
2028.

KULTURFÖRVALTNINGEN
Befintliga lokaler uppfyller det förväntade behovet.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND
Fastighetsavdelningen kommer att genomföra
underhållsinvesteringar på Karbyskolan och Karby
förskola under perioden 2018-2021.

Kapaciteten inom äldreomsorg samt bostäder och
lokaler för LSS och SoL är god. Under planperioden
planeras inga investeringar i området.
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SYDVÄSTRA VALLENTUNA
BOSTADS- OCH
BEFOLKNINGSUTVECKLING

BARN- OCH
UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Generationsväxlingar inom området innebär att
antalet förskolebarn och elever i skolålder minskar
under den kommande 10-års perioden. Den
kapacitet som finns av skol- och förskoleplatser är
väl utbyggd i området och kommer därför behöva
anpassas till ett minskat lokalutnyttjande.
Förskola
Förskolorna har sammantaget en knapp
överkapacitet i området. Antalet barn, 1-5 år,
noterar en 10-procentig minskning inom området.
Ingen utökning av förskoleplatser planeras med
anledning av detta.

Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om
totalt cirka 610 nya bostäder fram till 2027. Dessa
fördelar sig på 270 nya bostäder i flerbostadshus
och 340 nya bostäder i småhus.
Utvecklingsområdena är relativt små och väl
utspridda. Det större utvecklingsområdet är
Nyborg, söder om Bällstaberg.
Befolkningsprognosen BFP18 visar, på en
summerad nivå, ingen befolkningsökning fram till
2028. Däremot förändras befolkningen inom olika
åldersgrupper.

Grundskola
Ingen utökning av antalet skolplatser planeras. År
2018 kommer en utbyggnad av matsalen på
Lovisedalsskolan att färdigställas. Antalet platser i
matsalen utökas med 70-80 för att möta den
ökande efterfrågan som skolan har haft de senaste
åren. Bällstaberg kompletteras med en lokal för
föreningslivet och ungdomsverksamhet.
Under 2020 kommer Hjälmstaskolans kök att
renoveras.

KULTURFÖRVALTNINGEN
En förstudie av nya eller anpassade kulturskolelokaler i centrala Vallentuna genomförs 2018 i
syfte att föreslå lämplig plats och utformning.

FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Den relativt låga befolkningsökningen i området
gör att befintliga idrottsanläggningar bedöms ha
tillräcklig kapacitet under perioden.
Utredning avseende eventuell verksamhetsanpassning vid Hjälmstaskolans gym och före
detta simhall genomförs.
Konstgräset i Bällstaberg byts ut 2024.
Möjlig samlokalisering och ökad samverkan mellan
kulturskolan och fritidsgård utreds.
Etablering av ny badplats vid Gustavsudde
alternativt Manhemsvägen planeras.

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Äldreomsorg
Enligt befolkningsprognosen minskar befolkningen
i åldrarna över 65 år i detta område, däremot ökar
det i kommunen som helhet. Ett särskilt boende
för äldre (SÄBO) kan med fördel planeras i detta
eller närliggande område.
Bostäder LSS och SoL
Servicebostäder integreras där så är möjligt som
servicebostad i trapphusmodell.
Lokaler LSS och SoL
Inga planerade investeringar.

BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND
Större underhållsinvesteringar genomförs på
Hjälmstaskolan, Karlbergsskolan, Lovisedalsskolan
och Bällstabergsskolan under perioden 2018-2021.
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SYDÖSTRA VALLENTUNA
BOSTADS- OCH
BEFOLKNINGSUTVECKLING

Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om
totalt cirka 1 150 nya bostäder fram till 2027.
Dessa fördelar sig på 605 nya bostäder i
flerbostadshus och 545 nya bostäder i småhus.
Den huvudsakliga bostadsutvecklingen sker inom
den nya stadsdelen Kristineberg.
Befolkningsprognosen BFP18 visar en
befolkningsökning om närmare 560 procent fram
till 2028, vilket är naturligt vid en ny exploatering.

KORT OM KRISTINEBERG
I anslutning till centrala Vallentuna ska utvecklas
till en ny stadsdel, Kristineberg. I Kristineberg
planeras cirka 1 700-1 800 bostäder, flera skolor,
förskolor och ett stadsdelscentrum.

Visualisering av planerad byggnation i norra Kristineberg

BARN- OCH
UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Enligt gällande befolkningsprognos kommer
befolkningen att öka kraftigt i åldrarna 1-16 år.
Både skola och förskolor planeras för att möta den
kommande efterfrågan.
Förskola
Två förskolor är planerade under prognosperioden. Totalt blir det ett tillskott på 200 platser.
En av förskolorna samlokaliseras med en skola.

Utbyggnaden av förskolorna sker i samband med
att de olika delområdena i Kristineberg bebyggs.
Bortom prognosperioden planeras det för
ytterligare en förskola om 100-120 platser.
Grundskola
Två skolor är planerade att uppföras i området.
Den första skolan planeras för en F-6 organisation
med 350 elever. I takt med att området bebyggs
kommer även den andra skolan uppföras. Denna
ligger dock bortom aktuell prognosperiod.
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SYDÖSTRA VALLENTUNA
SOCIALFÖRVALTNINGEN
För att möta det ökade behovet av service för
äldre och funktionsnedsatta erfordras
investeringar, alternativt entreprenader, i form av
boenden, servicebostäder gemenskapslokaler för
äldre samt personer med olika funktionshinder.
Äldreomsorg
För att kunna ge kommuninvånarna god service
behöv ett särskilt boende för äldre (SÄBO). I
närhet till det särskilda boendet bör det finnas
gemenskapslokaler samt dagverksamhet för äldre.
Ett särskilt boende med 54 platser finns inplanerat
i Kristinebergsområdet, det kommer att ägas och
drivas av extern entreprenör.

KULTURFÖRVALTNINGEN

FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Enligt befolkningsprognosen förväntas en kraftigt
ökad efterfrågan på kulturverksamhet och därmed
lokaler. En kulturhusfilial i Kristineberg kan med
fördel samordnas med fritidslokaler och
kommersiell service och kan innehålla
kulturverksamheter av varierande slag tex
bibliotek, scen, museum, undervisning beroende
på aktuella behov vid etableringen. Behovsanalys
och förstudie inleder arbetet.

För att möta det kommande behovet planeras en
fullstor sporthall, danslokal, fotbollsplan,
fritidsgård och möjligheter till föreningslokaler i
samband med byggnation av skolan i södra
Kristineberg. Dessa verksamheter kan med fördel
samlokaliseras med kulturförvaltningens
verksamheter.

Kulturskolans lokaler kan med fördel samlokaliseras med sporthall, danslokal, fotbollsplan,
fritidsgård och möjligheter till föreningslokaler i
samband med byggnation av skolan i södra
Kristineberg.

Roslagsleden leder förbi öster om Kristineberg. En
förstudie inleds i syfte att etablera ett elljusspår
som förbinder bostadsområdet med Roslagsleden.

Bostäder LSS, SoL
I de planerade flerbostadshusen bör det finnas
lägenheter i form av servicebostad i
trapphusmodell, det vill säga lägenheter som
tillsammans med en personallägenhet/
gemenskapslokal är samlade i samma fastighet.
Lokaler LSS, SoL
Lokaler för daglig verksamhet enligt LSS,
sysselsättning enligt SoL och träfflokal för
personer med psykiska funktionsvariationer bör
etableras, med fördel genom inhyrning vid
naturliga knutpunkter.
Området behöver även ett gruppboende
innehållande sex platser enligt LSS 9 § 9.
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LOKALINVESTERINGAR
Nedan sammanställs kommande investeringar
utifrån kommunens lokal- och anläggningsbehov.
Årtalet beskriver planerad verksamhetsstart.

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
FÖRSKOLOR
2019 Ny förskola vid Ormstaskolan, 80 platser.
2019 Ny förskola i Hagaskolan, 80 barn.
2019 Kapacitetsökning förskola Karby, 40 barn.
2023 Ny förskola Kristineberg norra, 100 barn.
2023 Ny förskola Ormsta-Stensta, 100 barn.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

KULTURNÄMNDEN

Inga planerade investeringar.

Inga planerade investeringar.

FRITIDSNÄMNDEN

SOCIALNÄMNDEN

2018 Utveckling/nya projekt bland annat
elljusspår och spontanidrott.

2019 Nybyggnation av gemenskapslokal Alléns
psykiatriboende.

2018 Badplatser.

2023 Nytt särskilt boende för äldre i sydvästra
delen av Vallentuna.

2018 Förstudie Kristineberg elljusspår.
2018 Nybyggnad omklädningspaviljong
Vallentuna IP.

2024 En lokal för korttidshem och tillsyn för barn
och ungdomar i Nordöstra Vallentuna.
2025 – 2026 Ny gruppbostad i Ormsta-Stensta.

2025 Ny förskola Lindholmen, 80-100 barn.

2018 – 2020 Mindre investeringar övriga
anläggningar.

2025 Ny förskola Kristineberg södra, 100 barn.

2019 Byte konstgräs Vallentuna IP västra.

KOMMUNSTYRELSEN

2026 Ny förskola i centrala Vallentuna, 100 barn.

2019 Upprustning friidrottsytor Vallentuna IP.

2018 Upprustning ishallar.

2027 Ny förskola i Karby, 100 barn.

2019 Omlokalisering Nova ungdomsgård.

2027 Nytt kommunhus.

2020 Utegym Kvarnbadet

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
GRUNDSKOLOR

2020-2022 Aktivietsyta Snapptunafältet

2019 Ny skola, Hagaskolan, 800 elever samt
resursgrupp.

2024 Byte konstgräs Bällstaberg.

2020 Renovering, Hjälmstaskolans kök.

2021 Elljusspår i Kårsta.

2026 Byte konstgräs Össeby IP.

2020-2021 Föreningslokal, Bällstabergsskolan

2027 Byte konstgräs Vallentuna IP östra.

2025 Ny skola i Lindholmen, 350 elever samt
eventuell resursgrupp.

2028 Byte konstgräs Vallentuna IP västra.

2025 Ny skola i Kristineberg för 350 elever.
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LOKALINVESTERINGAR
EN LOKALINVESTERINGS PÅVERKAN
PÅVERKSAMHETERNAS DRIFTKOSTNAD
Vallentuna är en av Sveriges snabbast växande
kommuner. Det är många som väljer att bo och
leva här och den trenden väntas fortsätta. Fram till
2030 planeras för cirka
6 000 nya bostäder i Vallentuna kommun.
För att möta kommuninvånarnas behov och
förväntningar behöver den kommunalt
finansierade servicen utökas. För att det ska vara
möjligt erfordras lokaler och i många fall
lokalinvesteringar.
När kommunen beslutar att investera i en
byggnation, inhyrning av lokal eller anläggning
innebär det att flera kostnadsposter påverkas,
främst hyrorna.
Hyresgrundande kostnader
Investeringsutgiften leder till kapitalkostnader som
består av avskrivningar och ränta. Till ny lokal
behövs också fastighetsdrift. Verksamheten
belastas med dessa kostnader i form av
internhyror.

Investering

Avskrivning,
räntor
och kostnader för
fastighetsdrift

Internhyra

Även de inhyrningar som görs till förmån för
kommunalt finansierade verksamheter belastar
internhyran.
Andelen lokalkostnader (hyran) av
kärnverksamhetens bruttodriftkostnader varierar i
storlek. 2016 utgjordes cirka 15-30 procent av
kärnverksamhetens driftkostnader av internhyror.

Verksamhetens
driftkostnad

22

PRIVATA AKTÖRER
PRIVATA AKTÖRER
Vallentuna kommun ser positivt på etablering av
privata aktörer som bedriver kommunalt
finansierad service.
Kommunen har den senaste tiden blivit uppvaktad
av privata aktörer som gärna vill etablera sig inom
både socialnämndens och barn- och
ungdomsnämndens verksamhetsområden.
Kommunen behöver i detta arbete utreda hur stor
rådighet kommunen anser sig behöva inom
respektive verksamhetsområde.
Rådigheten kan beskrivas genom påverkansgraden
av verksamheternas utveckling och flexibilitet
inom ett visst geografiskt område eller en viss del
av tillgängliga platser inom kommunen.
Full rådighet: egna lokaler och egen verksamhet
Viss rådighet: egna lokaler eller egen
verksamhet.
Liten rådighet: varken egna lokaler eller
egen verksamhet.

Inför varje enskilt projekt bör följande utredas:
1. Hur ser rådigheten ut inom det aktuella
geografiska området i förhållande till generell
princip för verksamhetsområdet?
2. Finns det privata aktörer som har visat intresse
av att etablera sig inom området?
3. Vilka risker finns förknippade med de olika
scenarierna? Såväl ekonomiska som
verksamhetsmässiga.

Stöd i riskanalys, inom punkt 3
Sveriges kommuner och landstings publikation
”Äga eller hyra verksamhets-lokaler” behandlar i
första hand situationen när en offentlig aktör säljer
sitt fastighets-bestånd och sedan hyr tillbaka
detsamma. Frågeställningarna nedan bör ändå
kunna tillämpas som en del av riskanalysen enligt
punkt 3 ovan.
a.

Skillnader i drift- och underhålls-kostnader,
inklusive ombyggnader.

4. Är aktuell mark av strategiskt intresse för
kommunen att behålla?

b. Skillnader i kapitalkostnader (räntor
och avskrivningstider).

Skulle utredningen resultera i att kommunen
förordar att göra en markanvisning till privat aktör
bör de risker som identifierats, om möjligt,
hanteras i markanvisningsavtalet.

c.

Skillnader i riskbedömning och hur mycket
kommunen är beredd att betala för att
undvika vissa risker.

d. Skillnader när det gäller flexibilitet för den
offentliga huvudmannen.
e.

Skillnader i förmågan att förändra
fastigheten.

f.

Interna beslutsprocesser.
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