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Sammanfattning  

Utifrån Vallentuna kommuns förtroendevalda revisorers genomförda väsentlighet och-
riskanalys har PwC fått i uppdrag att genomföra en granskning av fastighetsunderhållet. 

Revisionsfrågan:  

Har kommunstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter 

enligt god fastighetsekonomi? 

Vår revisionsbedömning är att:  

Kommunstyrelsen till viss del säkerställer ett tillräckligt fastighetsunderhåll så att fastig-

hetsbeståndet förvaltas enligt god fastighetsekonomi. 

 

Våra rekommendationer:  

Rekommendation 1   

Kommunstyrelsen är på väg att skapa tydligare styrning avseende eget ägda fastigheter. Vi 

bedömer att det är angeläget att det presenteras en uppdaterad underhållsplan i närtid.  

Vidare så är det vår bedömning att kommunstyrelsen styr om nuvarande arbetssätt med 

för stor del akuta underhållsåtgärder till fördel för ökat planerat underhåll. 

 

 Rekommendation 2 

För att veta hur stort eftersatt underhåll är i kommunens fastigheter så rekommenderar vi 

kommunstyrelsen att grovt beräkna teknisk underhållsskuld. Vidare råder vi kommunsty-

relsen att lägga fast en tidplan för upparbetning av skulden, så att kapitalförstöring i fas-

tighetsbeståndet kan undvikas. 

Rekommendation 3 

Kommunstyrelsen arbetar med att ta fram en investeringspolicy i dagsläget. Vi rekom-

menderar kommunstyrelsen att samordna framtagande av investeringspolicyn med en 

övergång till komponentredovisning. 
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1. Inledning 

Bakgrund 

Som alla anläggningstillgångar kräver fastigheter underhåll för att behålla sitt värde. Om 
underhållsnivån är otillräcklig kan det leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder 
som ackumuleras samt att investerings- och reinvesteringsbehovet måste tidigareläggas. 

Ytterligare konsekvenser av en otillräcklig underhållsnivå är att fastighetsbeståndet får en 
försämrad standard, vilket leder till sämre arbetsmiljö för brukarna samt kritik och sankt-
ioner från myndigheter. 

Utifrån Vallentuna kommuns förtroendevalda revisorers genomförda väsentlighet och- 
riskanalys har PwC fått i uppdrag att genomföra en granskning av fastighetsunderhållet. 

Revisionsfråga 

Har kommunstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter 

enligt god fastighetsekonomi? 

Revisionskriterier1 

 Kommunallag; god ekonomisk hushållning 

 Kommunal redovisningslag 

 Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

 Kommunfullmäktiges direktiv, budget mm 

 Lagar och regler för god fastighetsekonomi 

Kontrollmål2  

1. Fastighetsunderhållet styrs och samordnas på ett effektivt och tillräckligt sätt. 

2. Det finns underhållsplaner och de uppdateras kontinuerligt. 

3. Kritiska och väsentliga faktorer har beaktats i budgeteringen. 

4. Det finns regler för redovisning av underhåll och komponentredovisning. 

5. Det finns tillfredställande uppföljning av underhållskostnader. 

6. Det finns tillfredställande uppföljning enligt fastighetsstandard. 

Avgränsning 

Granskningen avser kommunens fastigheter och avgränsas till ovanstående kontrollmål. 

                                                             
1 Revisionskriterier utgörs av styrande och stödjande dokument (t.ex. lagtext, föreskrifter, policy, rutiner, beslut, etc.) och 
normer mot vilka tillfredställande efterlevnad bedöms. 
2 Kontrollmål ska förstås som målbilder (påståenden) för tillfredställande tillstånd mot vilka observerade tillstånd jämförs 
och bedöms (bedömning sker även i relation till revisionskriterier). 
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Metod 

Granskningen har genomförts via intervjuer och studier av styrdokument, underhållspla-
ner och verksamhetsberättelse, etc. En sammanställning har gjorts av underhållskostna-
der enligt plan, budgeterade kostnader samt verkliga kostnader för underhåll. Samman-
ställningen har jämförts med statistik och branschnyckeltal (REPAB). 

Intervjuer har gjorts med teknik- och fastighetsutskottets ordförande och chefstjänste-
män.  

Ett urval (stickprov) har gjorts av 4 fastigheter. Okulärbesiktning har utförts på plats av 

valda fastigheter och redovisning och grov bedömning av skick och status på respektive 

fastighet redovisas i slutet av huvudrapporten (se kapitel B2). 



Granskning av kommunens fastighetsunderhåll 
 

December 2015     5 av 24 
Vallentuna kommun 
PwC 

 

2. Iakttagelser 

 

2.1. Styrning och samordning 
I följande avsnitt redogör vi för iakttagelser kopplade till följande kontrollmål: 

Kontrollmål 1:  

Fastighetsunderhållet styrs och samordnas på ett effektivt och tillräckligt sätt. 

Det genomfördes en översyn av dåvarande förvaltningsorganisationen 2009 för att verk-

samheterna i större utsträckning skulle förbättra arbetet mot kärnverksamheterna skola- 

och omsorg avseende drift och underhåll.  

Sedan 2009 har fastighetsavdelningen bytt chef fyra gånger: 2009, 2011, 2013, 2015. Ett 

par av dessa chefer har i efterhand även visat sig vara felrekryteringar. Kombinationen av 

felrekrytering och ett frekvent chefsbyte, har enligt de intervjuade, bidragit till att det är 

först i år, 2015, som fastighetsorganisationen har satt sig. 

Fastighetsavdelningen är organiserad i fem enheter/grupper: fastighetsservice, projekt-

ledning, ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och städning. Från intervju uppfattar 

vi det som att dessa enheter/grupper, när de är redo, ska kunna fungera självständigt. Vi 

informeras vid intervju att fastighetschefen nyligen har kunnat överlåta två av enheter-

na/grupperna att sköta sig själv, men att de andra fortfarande behöver viss tillsyn. 

Organisationsbild för fastighetsavdelningen 

 

 
Varje cirkel ska kunna fungera självständigt  

Källa: Vallentuna kommun 
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Det framförs i intervju att det har varit relativt mycket problem med fukt- och mögelska-

dor inom både skolor och förskolor. Många av de drabbade fastigheterna är från 60-70 

talet, vilket gjort att behovet av underhållsåtgärder har ökat. Statusen på skolor och för-

skolor är varierad.  

Som ett belysande exempel är Ormstaskolan som bedömdes vara i ett bra skick vid status-

besiktning. Något senare uppdagades fukt och upplevelse av ohälsosamt inneklimat från 

personal- och elever på skolan. Efter inspektion från Bygg- och miljöavdelningen inom 

kommunen så bedömdes skolan inte klara arbetsmiljökraven, vilket gjorde att beslut fat-

tades om rivning av skolan.  

Vid granskningstillfället så uppfattar vi i intervjun med teknik- och fastighetsutskottets 

ordförande att det har varit en turbulent tid under ca sex år utifrån chefsbyten och ute-

blivna underhållsplaner. Utskottet, som har delegerats beslutanderätt i flera fastighetsfrå-

gor, inväntar en långsiktig underhållsplan som är under färdigställande hos fastighetsav-

delningen.  

Som vi uppfattat så har utskottet arbetat mycket lite med fastighetsfrågorna under de sen-

aste åren, men idag finns det tillförsikt och tillit till den nya fastighetsorganisationen. De 

ser fram emot att kunna bereda en underhållsplan för fastighetsbeståndet som vidarebe-

fordras till kommunstyrelsen. 

I intervju har vi informerats om lokalresursplaneringsgruppen (LRP-gruppen). Den består 

av representanter från kommunens olika förvaltningar och gruppen är ett forum för att 

lyfta och diskutera framtida lokalbehov och strategier. Gruppen tar fram underlag enligt 

Lokalresursplan 2015-2023 med uppdrag från kommunens ledningsgrupp att arbeta fram 

en lokalresursplan, som sedan ska behandlas av kommunfullmäktige. 

Kommentar 

Vi uppfattar att den nya fastighetsorganisationen är på rätt väg utifrån indelningen i själv-

ständiga enheter, men med samordning och ledning av fastighetschefen. Beträffande un-

derhållplanering så behöver kommunstyrelsen grovt beräkna teknisk underhållsskuld. 

Även fast planerat underhåll har legat på en acceptabel nivå enligt bifogad redovisning 

under åren 2010-2014 så är löpande/akut underhåll fortfarande omfattande. 

 

2.2. Underhållsplanering 
I följande avsnitt redogör vi för iakttagelser kopplade till följande kontrollmål: 

Kontrollmål 2:  

Det finns underhållsplaner och de uppdateras kontinuerligt. 

Från intervju uppfattar vi att fastighetsavdelningen arbetar med underhållsplaner på lång 

och kort sikt. I det arbetet så används verksamhetssystemet Landlord framförallt för att 

kvalitetssäkra planerat underhåll, som enligt fastighetschefen ska prioriteras bättre i 
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framtiden. Under flera år har underhållsplaneringen varit bristfällig, vilket har medfört 

att akuta och felavhjälpande åtgärder har varit omfattande.  

Akuta åtgärder som har genomförts är reparationer av läckande tak och dräneringsar-

beten kring källargrunder i vissa fastigheter. I praktiken har arbetet med akutunderhåll 

präglats av bristen av långsiktig underhållsplanering.  

Det framkommer också vid våra intervjuer att det skulle behövas en evakuerings-

skola/fastighet som skulle kunna användas för att inrymma elever när en ordinarie skola 

renoveras.  Bedömningen är att underhållsplanen som snart är färdigställd kommer att 

skapa behov av högre budgetanslag, avseende planerat underhåll, än vad kommunen har 

varit van vid de senaste åren.  

Kommentar 

Det pågår ett förändringsarbete, från att tidigare ha arbetat i hög utsträckning med 

akut/felavhjälpande underhållsåtgärder till att arbeta mer med planerat underhåll. Fas-

tighetsenheten har verksamhetssystemet Landlord för underhållsplanering. 

Planerat underhåll i förhållande till akuta underhållsåtgärder är mycket mer kostnadsef-

fektivt. Samordning kring upphandling och utförande samt etablering av entreprenör vid 

flera fastigheter samtidigt påverkar och minskar underhållskostnaderna.  

 

2.3. Budgetering 
I följande avsnitt redogör vi för iakttagelser kopplade till följande kontrollmål: 

Kontrollmål 3:  

Kritiska och väsentliga faktorer har beaktats i budgeteringen. 

I Lokalresursplan 2015-2023 noterar vi att lokalresursplaneringen utgör underlag till in-

vesteringsplan och planerat underhåll, som syftar till att tillgodose kommunens behov av 

verksamhetslokaler. I budgetarbetet ska investeringsutgifter, drift- och kapitalkostnader 

beaktas i budget- och planeringsarbetet.  

Årligt planerat respektive löpande underhåll av fastighetsbeståndet per m2 

År 
Total lokalyta i fastig-
hetsbeståndet Planerat underhåll 

Löpande under-
håll/akut-
felavhjälpande 

  m2 kr/m2 kr/m2 

2010 149 400 100 175 

2011 151 000 82 180 

2012 151 000 118 213  

2013 156 400 134 234 

2014 162 100 135 229 
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Årligt planerat underhåll respektive investeringskostnader, Mkr 

År Planerat underhåll Investeringar 

  Mkr Mkr 

2010 14,9 12,7 

2011 12,4 27,8 

2012 17,8 19,8 

2013 20,9 10,2 

2014 21,9 10,9 
 

Kommentar 

Mot bakgrund av att underhållsplaneringen inte har fungerat optimalt under en längre tid 

har det påverkat budgetplaneringen. Det är väsentligt och en förutsättning att planerat 

underhåll budgeteras på en tillräcklig nivå (kr/m2) för att motverka att delar av fastig-

hetsbeståndet utsätts för risk för kapitalförstöring. Vi uppfattar att det är ett eftersatt un-

derhåll i fastigheterna. Det är viktigt att minska löpande underhållsåtgärder som idag är 

över 200 kr/m2.   

 

2.4. Redovisning 
I följande avsnitt redogör vi för iakttagelser kopplade till följande kontrollmål: 

Kontrollmål 4:  

Det finns regler för redovisning av underhåll och komponentredovisning. 

Vi har uppfattat att det pågår ett arbete i dagsläget med att ta fram en investeringspolicy. 

Kommunstyrelsen inte ännu har gått över till komponentredovisning. Arbetet har påbör-

jats, men det inte färdigställt. Vi uppfattar målsättningen som att kommunen gör en över-

gång till komponentredovisning under 2016.  

Kommentar 

Vår rekommendation är att kommunen samordnar den nya investeringspolicyn med 
övergången till komponentredovisning under 2016. 

 

2.5. Uppföljning av underhållskostnader 
I följande avsnitt redogör vi för iakttagelser kopplade till följande kontrollmål: 

Kontrollmål 5:  

Det finns tillfredställande uppföljning av underhållskostnader. 
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Fram till 2009 så hade kommunen erfaren och hög branschkompetens inom fastighets-

området på chefssidan. Vi har uppfattat att fastighetsavdelningen, vid den tiden, hade god 

kontroll på underhållskostnader. Det bekräftas också av en granskningsrapport kring fas-

tighetsunderhåll som redovisades för revisorerna i Vallentuna 2009.  

Personellt så fanns det en fastighetstekniker med specialinriktning mot byggnadstekniska 

frågor. Dessutom fanns ett erfaret team för att sköta löpande drift i fastigheterna. Under 

2011 så drabbades förvaltningen av en personalkris, vilket under flera år har påverkat 

kontinuitet och begränsat förmågan att bedriva fastighetsförvaltningen professionellt.  

I dagsläget så har fastighetsavdelningen förbättrat kvaliteten i ekonomisk uppföljning av 

underhållskostnader. Ibland är det svårt att avgöra vad som ska bedömas som investering 

och underhåll, men i huvudsak görs en bedömning vid större ombyggnationer om vad 

som är förbättrande åtgärder (investering) respektive eftersatt underhåll (driftskostnad).  

Beträffande investeringar utvärderar fastighetsavdelningen alla större projekt i en slutre-

dovisningsrapport som rapporteras till förvaltningen och kommunstyrelsen. Vi ser det 

som positivt att det genomförs slutredovisning av genomförda investeringsprojekt. Förde-

len med slutredovisningar är att budgetavvikelse och kvalitetsvärdering blir en erfaren-

hetsbank som kan användas när nya investeringsprojekt ska genomföras 

Kommunen har under senare tid genomfört ett antal större investeringsprojekt som ex-

empelvis nya Kulturhuset mitt i centrum för 180 mkr. Ett nytt ridhus håller på att färdig-

ställas samtidigt som det pågår planering och projektering för att bygga nya Hagaskolan, 

preliminär förkalkyl ca 500 mnkr.  

 
Källa: SCB och SLL/MRT 

Kommunens befolkningstillväxt, idag ca 32 000 innevånare, men som mål att vara 45 000 

år 2030 påverkar kommunens lånebehov. För ett antal år sedan hade kommunen en 

mycket låg skuldnivå, men i takt med nya investeringar så har kapitalkostnaderna ökat 

och utgör i dagsläget ca 60 % av lokalkostnaderna.  

I gällande Lokalresursplan 2015-2023 noteras att total internhyra för verksamhetslokaler 

2013 uppgick till 146 mnkr.  



Granskning av kommunens fastighetsunderhåll 
 

December 2015     10 av 24 
Vallentuna kommun 
PwC 

 

Vid våra intervjuer har vi uppfattat teknik och fastighetsutskottet inväntar en fullödig un-

derhållsplan för kommunens fastighetsbestånd. 

 

2.6. Uppföljning av fastighetsstandard. 
I följande avsnitt redogör vi för iakttagelser kopplade till följande kontrollmål: 

Kontrollmål 6:  

Det finns tillfredställande uppföljning enligt fastighetsstandard. 

 

Enligt uppgift från intervju framkommer att fastighetsbeståndet varierar i status.  Fastig-

hetschefen uppskattar den generella underhållsstandarden till en svag trea (se förklaring 

av bedömningsskala i kap. 3). 

Fastighetschefens skattning av den generella underhållsstatusen på hela  

fastighetsbeståndet. 

 

1 2 3 4 5 

 

Fastigheter från 60- och 70-talet börjar, enligt de intervjuade, att uppvisa byggtekniska 

problem. T.ex. upptäcktes mögelskador i ett kylrum på Ormstaskolan när kylskåpen skulle 

bytas ut. Detta har skapat en oro hos andra skolor som har uttryckt att de vill få sina loka-

ler besiktade. 

Under året har fastighetsavdelningen rustat ett flertal skolor och har i samband med in-

satsen upptäckt fler brister som behöver åtgärdas. 

Generellt menar de intervjuade att de problem som finns i fastigheter som har en sämre 

status är av byggnadsteknisk karaktär (fuktskador och/eller andra skador i bärande 

stommar, betong, m.m.). Driften av fastigheterna uppges å andra sidan fungera bra, även i 

de äldre fastigheterna. 

Vi noterar att felanmälan hanteras av fastighetsserviceenheten inom förvaltningen. Enligt 

intervju är detta ett aktivt val för att få en bättre kontroll över det felavhjälpande under-

hållsbehovet, med möjlighet att följa felanmälda fastighetsärenden i persondatorn. 

Det genomförs som vi uppfattat årliga NKI (nöjdkundindexmätningar) som förvaltning-

arna får möjlighet att svara på. Vi har vid granskningstillfället inte tagit del av den senaste 

mätningen. Generellt är NKI-mätningar ett bra komplement i fastighetsavdelningens ar-

bete med att vilja vara professionell som fastighetsförvaltare av verksamhetsfastigheter.  
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3. Bedömningar 

I detta kapitel redogör vi för granskningens bedömningar utifrån de iakttagelser som har 

gjorts och redovisats i föregående kapitel (kap. 2). 

3.1. Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar 

1. Fastighetsunderhållet styrs 

och samordnas på ett effektivt 

och tillräckligt sätt. 

 

Bedömning 

Vår bedömning är att fastighetsunderhåll delvis bed-

rivs och samordnas på ett effektivt och tillräckligt 

sätt.  

Vi grundar vår bedömning på att akut/löpande un-

derhållsåtgärder är omfattande.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att i sin un-

derhållsplan ha som mål 75 % planerat underhåll och 

25 % löpande/akut felavhjälpande underhåll. 

 

2. Det finns underhållsplaner 
och de uppdateras kontinuer-
ligt. 

 

Bedömning 

Vi har uppfattat att det håller på att sammanställas 

en underhållsplan som ska presenteras för teknik 

och fastighetsutskottet.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att färdigställa 

underhållsplanen med tydlig prioritering mot plane-

rade underhållsåtgärder. 

 

3. Kritiska och väsentliga fak-
torer har beaktats i budgete-
ringen. 

 

Bedömning 

Vi gör bedömningen att kommunstyrelsen behöver 

tydliggöra budgetarbetet och utgå från en uppdate-

rad underhållsplan som teknik och fastighetsutskot-

tet har kommunicerat med fastighetsavdelningen. 

Vi rekommenderar vidare att kommunstyrelsen upp-

skattar och grovt beräknar eftersatt underhåll i fas-

tigheterna.  

För att undvika framtida kapitalförstöring så re-

kommenderar vi kommunstyrelsen att lägga fast en 

tidplan när teknisk underhållsskuld kan upparbetas. 
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4. Det finns regler för redovis-
ning av underhåll och kom-
ponentredovisning. 

 

Bedömning 

Enligt vad vi erfarit så finns det inte en investerings-

policy framtagen. Det pågår ett arbete med att ta 

fram en policy för investeringar. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen samordnar 

arbetet med övergång och införande av komponent-

redovisning under 2016. 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen lägger fast 

en tidplan för införande av komponentredovisning. 

 

5. Det finns tillfredställande 
uppföljning av underhålls-
kostnader. 

 

Bedömning 

Vår bedömning är att uppföljning av underhållskost-

nader behöver förbättras. Den nya underhållsplanen 

som är under framtagande kan utgöra en stabil 

grund för att prioritera planerat underhåll. 

 

6. Det finns tillfredställande 
uppföljning enligt fastighets-
standard. 
 

Bedömning 

Vi uppfattar att det finns en viss osäkerhet beträf-

fande status och standardnivå i eget ägt fastighetsbe-

stånd.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att statusbe-

sikta och bedöma standardnivå i varje enskild fastig-

het i fastighetsbeståndet. 

Dessutom, även fast vi inte tagit del av senaste NKI, 

så förordar vi kommunstyrelsen att arbeta med år-

liga målsättningsvärden vid NKI- mätningar.  

 

 

Okulärbesiktning 

Okulärbesiktning innebär ordagrant att det genomförs en besiktning med synen (ögo-

nen). Praktiskt genomförs översynen utvändigt och invändigt av aktuell fastighet. Däref-

ter kan standardnivå och skick bestämmas utifrån besiktningspersonens subjektiva be-

dömning. Bedömningsskalan 1-5  baseras på att betyget 5 är en fastighet som behöver 

underhållas mycket begränsat de närmaste 8-10 åren. Betyg 1 är en fastighet som har 

ackumulerat ett stort eftersatt underhåll som skulle ha utförts för många år Betyg 4 är en 

fastighet i bra skick. Betyg 3 är godkänt skick, men med ett visst underhållsbehov. Betyg 

2 är sämre skick med behov av större underhållsåtgärder. 
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Bilder från fastigheterna redovisas i bilagan B2 (även enstaka bilder i kap.2). 

 

Bedömd statusnivå efter grov okulärbesiktning av nedanstående fastigheter: 

 

Väsbygården vårdboende 

 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Hjälmstaskolan F-9 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Vallentuna gymnasium 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Granåsa förskola 

 

 

1 2 3 4 5 
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3.2. Revisionell bedömning 
Kommunstyrelsen har till viss del säkerställt ett tillräckligt fastighetsunderhåll så att fas-

tighetsbeståndet förvaltas enligt god fastighetsekonomi. 

 

3.3. Rekommendationer 
 

Våra rekommendationer:  

Rekommendation 1   

Kommunstyrelsen är på väg att skapa tydligare styrning avseende eget ägda fastigheter. Vi 

bedömer att det är angeläget att det presenteras en uppdaterad underhållsplan i närtid.  

Vidare så är det vår bedömning att kommunstyrelsen styr om nuvarande arbetssätt med 

för stor del akuta underhållsåtgärder till fördel för ökat planerat underhåll. 

 

 Rekommendation 2 

För att veta hur stort eftersatt underhåll är i kommunens fastigheter så rekommenderar vi 

kommunstyrelsen att grovt beräkna teknisk underhållsskuld. Vidare råder vi kommunsty-

relsen att lägga fast en tidplan för upparbetning av skulden, så att kapitalförstöring i fas-

tighetsbeståndet kan undvikas. 

Rekommendation 3 

Kommunstyrelsen arbetar med att ta fram en investeringspolicy i dagsläget. Vi rekom-

menderar kommunstyrelsen att samordna framtagande av investeringspolicyn med en 

övergång till komponentredovisning. 
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B1  Information om fastighetsunderhåll 

Underhåll – investering 

Det är viktigt att lyfta fram betydelsen av planerat underhåll. I sammanhanget ska det 

framhållas att vid bristande underhåll och avsaknad av långsiktigt tänk beträffande plane-

rat underhåll så frångår kommunerna ”god ekonomisk hushållning”. För att poängtera 

och belysa betydelsen av planerat underhåll för att motverka kostnadsdrivande akuta åt-

gärder och i förlängningen kapitalförstöring i eget ägda fastigheter, så är nedan beskrivna 

begrepp och arbetssätt vägledande: 

Underhåll kategoriseras vanligen i begreppen 

 planerat underhåll, som omfattar underhållsåtgärder som är planerade till tid, art 

och omfattning. 

 Akut/felavhjälpande underhåll, som syftar till att återställa en funktion som oför-

utsett nått en oacceptabel nivå. Med oförutsett avses att det inte är möjligt att för-

utse vilket förvaltningsobjekt som drabbas av funktionsnedsättningen eller tid-

punkten för denna. 

 Komponentredovisning har införts i kommunala bostadsbolag som övergick till 

den nya redovisningen (enligt K3) från och med 2014 (jämförelseår2013).   

 Primärkommuner och landsting bör också enligt rekommendationer och riktlinjer 

omgående övergå till komponentredovisning. Skillnaden från tidigare är att det 

blir en skarpare uppdelning (förbrukningstid) avseende olika komponenter och 

avskrivningstider. 

 

Underhållsplanering 

En underhållsplan är en handlingsplan för genomförande av planerat underhåll. Under-

hållsplanen behöver ha viss flexibilitet som möjliggör omprioritering av åtgärder och bör 

därför årligen ses över och uppdateras tillsammans med fastighetsavdelningen för att se-

dan ligga till grund för planering av underhållsåtgärder inför det kommande verksam-

hetsåret.  

Underhållsplanen ska också återspeglas i respektive fastighets driftbudget. Det är inte 

ovanligt i kommuner att besparingskrav leder till prutningar i underhållsbudgeten, vilket 

får till följd att planerade underhållsåtgärder skjuts på framtiden. Detta kan få som följd 

att kostnader för akut och felavhjälpande underhåll ökar. Underhållsplaner varierar i tids-

rymd från att enbart avse det närmsta verksamhetsåret till 5-15 år framåt i tiden.  
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Riktvärden för planerat underhåll av grundskola 

Riktvärden Typfastighet 1 Typfastighet 2 Typfastighet 3 

Årskostnad, 

kr/m2 BRA 

108,00 kr 166,00 kr 246,00 kr 

 Grundskola F-3 eller gymna-

sieskola. 

Markyta c:a 1 ggr fastighet-

ens bruksarea. 

3-våningshus eller högre. 

Tegel eller betongelement. 

Aluminiumklädda fönster. 

Låg installationstäthet. 

Hög standard på invändiga 

ytskikt. 

Skolmatsal med mottag-

ningskök. 

Grundskola F-6. 

Markyta c:a 2-3 ggr fastig-

hetens bruksarea. 

1-2 våningshus med nor-

mal byggnadsform. 

Tegelfasad i kombination 

med träpanel alternativt 

putsad fasad och täckmå-

lade fönster. 

Hissar. 

Skolmatsal med tillag-

ningskök. 

Grundskola F-9 eller 6-9. 

Fastighet med stor andel 

markyta, c:a 4 ggr fastig-

hetens bruksarea. 

Stor andel markutrustning. 

1-våningshus. 

Fasad med stor andel 

träpanel och laserade 

fönster. 

Enkel standard på invän-

diga ytskikt. 

Hög installationstäthet. 

Hissar. 

Fullt utrustat centralkök. 

Källa: REPAB Fakta (2015) 

 

 

Riktvärden för planerat underhåll av förskola 

Riktvärden Typfastighet 1 Typfastighet 2 Typfastighet 3 

Årskostnad, 

kr/m2 BRA 

118,00 kr 181,00 kr 267,00 kr 

 Förskolamed markyta c:a 1-2 

ggr fastighetens bruksarea. 

1-3-våningshus eller högre. 

Tegel eller betongelement. 

Aluminiumklädda fönster. 

Låg installationstäthet. 

Hög standard på invändiga 

ytskikt. 

Förskola med markyta c:a 

3-4 ggr fastighetens bruks-

area. 

1-2-våningshus med nor-

mal byggnadsform. 

Tegelfasad i kombination 

med träpanel alternativt 

putsad fasad och täckmå-

lade fönster. 

Normal installationstäthet. 

FT-ventilation 

Förskola med stor andel 

markyta, c:a 6-8 ggr fastig-

hetens bruksarea. 

Hög standard beträffande 

material och utvändig ut-

rustning. 

1-2-våningshus med fasad 

med stor andel träpanel 

och laserade fönster. 

Enkel standard på invän-

diga ytskikt. 

Hög installationstäthet. 

FTX-ventilation med vär-

meåtervinning. 

 Källa: REPAB Fakta (2015) 
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Riktvärden för planerat underhåll av vårdbyggnader 

Riktvärden Typfastighet 1 Typfastighet 2 Typfastighet 3 

Årskostnad, 

kr/m2 BRA 

89,00 kr 148,00 kr 220,00 kr 

 5-6-våningshus eller högre 

med koncentrerad bygg-

nadsform. 

Fasader av tegel eller be-

tongelement. 

Andel markyta, c:a 1 ggr 

bruksarean. 

I huvudsak hårdgjorda ytor. 

Hög standard beträffande 

invändiga ytskikt. 

Fjärrvärme. 

Låg andel hissar. 

Ingen komfortkyla. 

3-4- våningshus med nor-

mal byggnadsform. 

Fasader av tegel eller 

betongelement. 

Andel markyta, c:a 2 ggr 

bruksarean. 

Blandad standard beträf-

fande invändiga ytskikt. 

Fjärrvärme. 

Hissar. 

Komfortkyla. 

1-2-våningshus med put-

sad fasad eller tegel i kom-

bination med träpanel. 

Andel markyta, c:a 3 ggr 

bruksarean.  

I huvudsak hårdgjorda ytor, 

blandade material med 

plattor, marktegel o.d. 

Blandad standard beträf-

fande invändiga ytskikt. 

Hissar. 

Komfortkyla. 

Försörjningssystem för 

sjukhusgaser. 

 Källa: REPAB Fakta (2015) 
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B2 Okulärbesiktning 

Väsbygården vårdboende 

7 736 m2 

Det finns sju avdelningar- en korttidsavdelning, två avdelningar för demenssjuka och fyra 

omvårdnadsavdelningar. Det finns 68 lägenheter. Några avdelningar har stora terrasser 

med utsikt eller direktutgång till inne-trädgården. I varje lägenhet finns kylskåp, trygg-

hetslarm, uttag för telefon, TV samt rymlig handikappvänlig toalett med dusch. En höj- 

sänkbar säng finns i varje rum. 
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Fastigheten som är byggd i slutet av 60-talet bedömer vi vara i ett varierat skick. I boen-

det som vi grovt okulärbesiktade så var den del som renoverades för några i ett bra skick. 

Kök och toaletter (handikappanpassade) är också renoverat och bedöms hålla en god 

standard.  

 

Den del som inte är renoverad, ungefär hälften av boendeytan är i ett betydligt sämre 
skick. Ytskikt på väggar och golv ger ett slitet och skamfilat intryck. Enligt servicechefen 
och fastighetsskötaren på boendet så ska det åtgärdas och fräschas upp under 2016.  
 
Källarvåningen är också i ett undermåligt skick. Ytskikten behöver ses över likväl som 
övriga allmän- och förrådsutrymmen. Fasader och tak bedöms vara i relativt bra skick 
med frågetecken för taket som har viss torvbeklädnad som ska vara estetiskt för ögat.  
 
Vår bedömning utifrån en översiktlig okulärbesiktning är en svag 3:a. 
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Hjälmstaskolan F-9 

7 588 m2 

Hjälmstaskolan har elever från förskoleklass till och med årskurs 9, totalt ca 360 elever. 

Den är byggd i etapper, med den äldsta delen av skolan från tidigt 50-tal. Skolan har digi-

tala whiteboardtavlor, så kallad Activboards, till alla klassrum. På det sättet kan världen 

tas in i klassrummet och öppnar upp möjligheter till ett interaktivt arbetssätt. Kultursko-

lan, ligger i en angränsad byggnad som är uppförd i trä, tidigt 1900-tal. Alla elever i års-

kurserna 7-9 har möjlighet att välja kultur som elevens val. I Hjälmstaskolans byggnad 

ryms även specialverksamheterna ”Clavis”, för elever som har olika slags autism. 

 

  

  
 

Byggnaden är uppförd i slutet av 60-talet, konstruktion och stomme är solitt tegel som är i 

ett för åldern gott skick. Vid vår rundvandring så hittades inga sprickbildningar eller frys-

skador utvändigt på tegelfasaden. Golvytskikt som är stenlagda är också i förhållandevis 

god kondition. Sprickbildningar och nossläpp i trapphusen förekommer.  
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Takkonstruktionen saknar takutschäften, vilket har orsakat problem med vattenavrinning 

kring huset. Det kommer också att rensas upp kring skolan, gamla buskar och annan sly 

för att motverka fuktskador i grundstommen. Det genomförs planerat och löpande under-

håll kontinuerligt, vilket har påverkat att skolans status och skick har bevarats relativt väl 

genom åren. 

Vår bedömning utifrån översiktlig okulärbesiktning är en 3:a 

 

Vallentuna gymnasium 

12 046 m2 

År 2008 hade Vallentuna gymnasium 600 elever, idag är det 360. Vallentuna har haft det 

svårt att locka elever till högskoleförberedande program. Strömningarna går in mot sta-

den. Många unga Vallentunabor pendlar till andra kommuner för att få sin gymnasieut-

bildning – men Vallentuna gymnasium har också 100 elever som pendlar till Vallentuna. 

Ett sätt att locka elever till Vallentuna är att erbjuda idrottsprofil. Det innebär att eleverna 

får rida, spela fotboll eller spela ishockey ett par timmar i veckan. 
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Byggnaden som är en 60- tals fastighet har innan gymnasium och sporthall etablerades 

varit en industribyggnad. Före detta industrilokalen levandegörs genom de traversbalkar 

som finns kvar i konstruktionen, i det till ytan, stora uppehållsplatsen i hjärtat av byggna-

den. Allmänna ytor och korridorer bedömer vi vara i ett acceptabelt skick.  

Det finns dock skavanker och slitna ytskikt som är i behov av viss renovering. Ett problem 

som servicechefen påtalar är brist på speciella takplattor som är trasiga och behöver bytas. 

Idag gapar det här och var tomma hål som misspryder första intrycket i korridorerna. 

Vår bedömning utifrån översiktlig okulärbesiktning är 2,5 

 

Granåsa förskola 

644 m2 

Granåsa förskola är belägen nära naturområden med skog och sjö. Utevistelsen är viktig 

på förskolan och den stora gården med lekredskap, kullar och träd främjar uteleken. På 

förskolan finns fyra avdelningar. Två avdelningar finns för barn 1-3 år och två avdelningar 

för barn 3-5 år. 

  

  
 

Byggnaden är uppförd på 70- talet i en enklare träkonstruktion med gjuten platta på 

mark. Status och skick utvändigt men framförallt invändigt är i ett mycket undermåligt 

skick. Taket påvisar viss mossbeväxning, fönster och ytterdörrar behöver bytas de närm-

aste åren. Dessutom ger skolgård och yttre skötsel kring förskolan ett tveksamt första in-

tryck. 
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Golvkonstruktionen i korridoren in mot avdelningarna har förskjutits och skapat ni-

våskillnad i ett från början vågrätt golv. Det pågår felsökning och arbetet med att åtgärda 

problemet ska enligt vad vi uppfattar komma igång inom kort. Golv och väggytskikt är 

också i stort behov av uppfräschning, sammantaget så känns fastigheten och lokalytorna 

underhållsmässigt eftersatt. 

Vår bedömning utifrån översiktlig okulärbesiktning är 1,5 
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