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§ 167
Uppdrag att utreda samlokalisering av centrala förvaltningskontor och 
Vallentuna gymnasium (KS 2016.373)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten att samlokalisera 
kommunens centrala förvaltningskontor med Vallentuna gymnasium i gymnasiets fastighet. 
Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen under våren 2021.

Ärendebeskrivning
De nuvarande kontorslokalerna för de centrala förvaltningarnas verksamheter har sedan flera 
år bedömts vara icke ändamålsenliga och de är därför inte en långsiktigt optimal eller hållbar 
lösning. Redan för fem år sedan, 2015, initierades ett projekt att påbörja en konkret planering 
för ett nytt kommunhus i centrala Vallentuna. De centrala förvaltningarnas verksamheter är 
idag inhysta i lokaler hyrda av Fast Partner samt i delar av Kulturhuset. De inhyrda lokalerna 
är belägna i fastigheterna som benämns Kommunalhuset, Tärningen samt Tunahuset. 
Kommunens hyreskontrakt med Fast Partner går ut 2021-12-31. Därefter följer två års 
automatisk förlängning om partnerna inte avtalar något annat (till och med 2023-12-31)

Arbetslivets förutsättningar har sedan kommunadministrationen flyttade in i nuvarande 
lokaler i slutet av 1980-talet utvecklats avsevärt. En modernare syn på vad en arbetsplats är 
och hur arbetstiden används samt var den förläggs har gjort att vad som kunde tyckas var en 
funktionell, god och kostnadseffektiv kontorsmiljö då, skiljer sig avsevärt mot nu och ännu 
mer framåt i tiden.

Förutom synsättet på arbete och vad en arbetsplats är har den tekniska utvecklingen med en 
allt högre grad av digitalisering möjliggjort helt andra former att bedriva arbetet på. Det har 
gjort oss allt mer platsoberoende och flexibla. Enskilt arbete kan bedrivas från nästan vilken 
plats som helst och samarbeten eller möten kan också se ut och genomföras på betydligt 
många fler sätt än i de arbetsplatser vi utformade för 30-40 år sedan. Denna, redan påbörjade 
utveckling, har fått en snabbskjuts framåt (nästan över en natt) under Covid-19 pandemins 
åtgärder, som inneburit att vi behöver och också kan genomföra våra uppdrag med väldigt 
lite, eller till och med helt utan, fysisk närvaro på en traditionell kontorsarbetsplats.

Kommunadministrationen och de verksamheter som bedrivs i de centrala fastigheterna 
behöver framöver funktionella, inspirerande och hälsofrämjande gemensamma arbetsplatser. 
Kommunen behöver skapa en arbetsmiljö i en ny lokalisering som är lockande och attraktiv 
för de människor vi vill ska arbeta för Vallentuna kommun framöver, arbetsorganisation 
behöver främja flexibilitet och förutsättningar som gör att helhetssynen på ett hållbart 
arbetsliv i samklang med privatliv och fritid stärker såväl arbetstagare som arbetsgivare. Det 
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ger förutsättningar för en hög kvalitet och service till invånarna.

Kommunorganisationen förfogar över ett tämligen stort fastighetsbestånd och 
lokaleffektiviteten (kostnadseffektiviteten) behöver vara i starkt fokus för att nyttja de 
samlade resurserna på bästa sätt. Då kan mer resurser styras mot kärnverksamheterna och 
leveransen till invånarna hålla hög nivå under lång tid framöver. Det tidigare uppdraget att 
projektera ett helt nytt fristående kommunhus anses därför inte vara det mest lämpliga att 
arbeta vidare med. Istället bör vi konkret utreda hur de centrala förvaltningskontorens 
verksamhet kan samlokaliseras med Vallentuna gymnasium i gymnasiets nuvarande fastighet. 
Gymnasiefastigheten är centralt belägen, vilket i stort sett är en förutsättning för placeringen 
av kommunadministrationen då vår dagnärvaro i centrum är av mycket stor betydelse. 
Omfattningen på gymnasieverksamheten har under mycket lång tid varit under hälften 
volymmässigt mot vad gymnasiet byggts för (ca 300-350 elever jämfört med ca 700-800 
elever). Gymnasiet skulle också utvecklas positivt genom en modernisering av sina lokaler, 
även om totalytan för gymnasieverksamheten minskas. Den totala omfattningen av lokalytor i 
fastigheten bör kunna rymma så väl en modern och attraktiv arbetsplats, med olika typer av 
ytor, för kommunens verksamhet så väl som nuvarande Gymnasieverksamhet.

Den utredning som nu föreslås ska avse lokal- och ytmässiga aspekter, fastighetstekniska 
förutsättningar, förslag på nya sätt att utforma arbetsplatser och funktioner som den centrala 
verksamheten behöver för ett moderniserat arbetssätt, samt ändamålsenliga och attraktivt 
utformade lokalytor för gymnasiets verksamhet. Övriga konsekvenser för andra hyresgäster så 
som Vallentuna friskola och de föreningar som också hyr lokaler ska även belysas. 
Utredningen ska ta fram en beräknad investerings- och kostnadskalkyl samt en tidsmässig 
genomförandeplan. Vidare ska utredningen ha en utgångspunkt i långsiktig 
hållbarhet/miljöaspekter. Den ska även innehålla bedömda konsekvenser ur 
arbetsmiljöperspektiv.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Uppdrag att utreda samlokalisering av centrala förvaltningskontor med Vallentuna 

gymnasium
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Tjänsteskrivelse

Uppdrag att utreda samlokalisering av 
centrala förvaltningskontor och 
Vallentuna gymnasium

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten att 
samlokalisera kommunens centrala förvaltningskontor med Vallentuna gymnasium i 
gymnasiets fastighet. Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen under 
våren 2021.

Ärendet i korthet
De nuvarande kontorslokalerna för de centrala förvaltningarnas verksamheter har 
sedan flera år bedömts vara icke ändamålsenliga och de är därför inte en långsiktigt 
optimal eller hållbar lösning. Redan för fem år sedan, 2015, initierades ett projekt att 
påbörja en konkret planering för ett nytt kommunhus i centrala Vallentuna. De 
centrala förvaltningarnas verksamheter är idag inhysta i lokaler hyrda av Fast Partner 
samt i delar av Kulturhuset. De inhyrda lokalerna är belägna i fastigheterna som 
benämns Kommunalhuset, Tärningen samt Tunahuset. Kommunens hyreskontrakt 
med Fast Partner går ut 2021-12-31. Därefter följer två års automatisk förlängning 
om partnerna inte avtalar något annat (till och med 2023-12-31)

Arbetslivets förutsättningar har sedan kommunadministrationen flyttade in i 
nuvarande lokaler i slutet av 1980-talet utvecklats avsevärt. En modernare syn på 
vad en arbetsplats är och hur arbetstiden används samt var den förläggs har gjort att 
vad som kunde tyckas var en funktionell, god och kostnadseffektiv kontorsmiljö då, 
skiljer sig avsevärt mot nu och ännu mer framåt i tiden.

Förutom synsättet på arbete och vad en arbetsplats är har den tekniska utvecklingen 
med en allt högre grad av digitalisering möjliggjort helt andra former att bedriva 
arbetet på. Det har gjort oss allt mer platsoberoende och flexibla. Enskilt arbete kan 
bedrivas från nästan vilken plats som helst och samarbeten eller möten kan också se 
ut och genomföras på betydligt många fler sätt än i de arbetsplatser vi utformade för 
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30-40 år sedan. Denna, redan påbörjade utveckling, har fått en snabbskjuts framåt 
(nästan över en natt) under Covid-19 pandemins åtgärder, som inneburit att vi 
behöver och också kan genomföra våra uppdrag med väldigt lite, eller till och med 
helt utan, fysisk närvaro på en traditionell kontorsarbetsplats.

Kommunadministrationen och de verksamheter som bedrivs i de centrala 
fastigheterna behöver framöver funktionella, inspirerande och hälsofrämjande 
gemensamma arbetsplatser. Kommunen behöver skapa en arbetsmiljö i en ny 
lokalisering som är lockande och attraktiv för de människor vi vill ska arbeta för 
Vallentuna kommun framöver, arbetsorganisation behöver främja flexibilitet och 
förutsättningar som gör att helhetssynen på ett hållbart arbetsliv i samklang med 
privatliv och fritid stärker såväl arbetstagare som arbetsgivare. Det ger 
förutsättningar för en hög kvalitet och service till invånarna.    

Kommunorganisationen förfogar över ett tämligen stort fastighetsbestånd och 
lokaleffektiviteten (kostnadseffektiviteten) behöver vara i starkt fokus för att nyttja 
de samlade resurserna på bästa sätt. Då kan mer resurser styras mot 
kärnverksamheterna och leveransen till invånarna hålla hög nivå under lång tid 
framöver. Det tidigare uppdraget att projektera ett helt nytt fristående kommunhus 
anses därför inte vara det mest lämpliga att arbeta vidare med. Istället bör vi 
konkret utreda hur de centrala förvaltningskontorens verksamhet kan samlokaliseras 
med Vallentuna gymnasium i gymnasiets nuvarande fastighet. Gymnasiefastigheten 
är centralt belägen, vilket i stort sett är en förutsättning för placeringen av 
kommunadministrationen då vår dagnärvaro i centrum är av mycket stor betydelse. 
Omfattningen på gymnasieverksamheten har under mycket lång tid varit under 
hälften volymmässigt mot vad gymnasiet byggts för (ca 300-350 elever jämfört med 
ca 700-800 elever). Gymnasiet skulle också utvecklas positivt genom en 
modernisering av sina lokaler, även om totalytan för gymnasieverksamheten 
minskas. Den totala omfattningen av lokalytor i fastigheten bör kunna rymma så väl 
en modern och attraktiv arbetsplats, med olika typer av ytor, för kommunens 
verksamhet så väl som nuvarande Gymnasieverksamhet.    
     
Den utredning som nu föreslås ska avse lokal- och ytmässiga aspekter, 
fastighetstekniska förutsättningar, förslag på nya sätt att utforma arbetsplatser och 
funktioner som den centrala verksamheten behöver för ett moderniserat arbetssätt, 
samt ändamålsenliga och attraktivt utformade lokalytor för gymnasiets verksamhet. 
Övriga konsekvenser för andra hyresgäster så som Vallentuna friskola och de 
föreningar som också hyr lokaler ska även belysas. Utredningen ska ta fram en 
beräknad investerings- och kostnadskalkyl samt en tidsmässig genomförandeplan. 
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Vidare ska utredningen ha en utgångspunkt i långsiktig hållbarhet/miljöaspekter. 
Den ska även innehålla bedömda konsekvenser ur arbetsmiljöperspektiv.

Handlingar

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till


	5a3e38a7-c3ae-4b28-bc32-7bf7b8b116b5.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	0b504844-968e-4c78-8318-75f64ba29e0b.docx
	aef90aa2-88f1-4caa-9781-67e1591627f4.pdf
	031ad43b-2078-462f-af49-bb1b457b7521.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	b4f7554c-e96a-4b4f-be33-1f9a9293cb76.docx
	Tjänsteskrivelse
	Uppdrag att utreda samlokalisering av centrala förvaltningskontor och Vallentuna gymnasium
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till





