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Referensnummer för signaturer:

§ 100
Slutrapport – Utredning samlokalisering centrala förvaltningskontor med 
Vallentuna gymnasium (KS 2021.135)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att:

- Samlokalisera centrala förvaltningskontoren med Vallentuna gymnasium enligt utredningens 
inriktning

- Ge kommundirektören i uppdrag att göra förändringar i såväl verksamhet som arbetssätt för 
att möjliggöra samlokaliseringen enligt utredningens inriktning

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa investeringsanslag för 
samlokaliseringen angivna i kommunplan 2022 – 2024.
 
Anteckning
Ärendet kommer till kommunstyrelsen att kompletteras med en bilaga som förtydligar 
frågorna om konsekvensanalys och handlingsplan för verksamheter som måste flyttas 
samt om dialog med arbetstagarorganisationerna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2020-11-23 i uppdrag till kommundirektören att utreda en 
samlokalisering av de centrala förvaltningskontoren och vallentuna gymnasium, i gymnasiets 
fastighet. 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, 2016, initierades ett projekt att påbörja en 
konkret planering för nya lokaler i centrala Vallentuna. Då var inriktningen att bygga ett helt 
nytt fristående kommunhus, i denna nya utredning är inriktningen ett nytt kommunkontor i en 
redan befintlig fastighet.

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 
löper ut till 2021-12-31.

Utredningen utgörs av den bifogade slutrapporten (bilaga 1) samt dess bilagor. I slutrapporten 
redogörs kapitelvis för olika förutsättningar och väsentliga aspekter som belyses. 
Slutrapporten innehåller i kapitel 2 en sammanfattning av utredningens slutsatser.

Kortfattat är utredningens slutsats att det finns goda möjligheter att samlokalisera de centrala 
förvaltningarna som nu är belägna i Kommunalhuset, Tärningen och Tunahuset med 
Vallentuna gymnasium. Det skulle innebära en betydligt effektivare användning av 
kommunens lokalytor samtidigt som det skulle kunna främja en utveckling av sättet 
organisationen arbetar på. Det bedöms även vara ekonomiskt fördelaktigt.
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Samlokaliseringen bygger på vissa huvudsakliga, grundläggande förutsättningar som innebär 
en förändring mot idag.

- Ökad effektivitet i användandet av yta (gäller både kommunkontor och gymnasium)
- En blandning av distansarbete och arbete på kontoret för förvaltningspersonalen
- Ett aktivitetsbaserat arbetssätt på kontoret

Detta är förändringar som bedöms positiva och fördelaktiga och behöver ske oavsett om en 
samlokalisering i gymnasiet genomförs eller ej.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att till 
kommunstyrelsen kommer ärendet kompletteras med en bilaga som förtydligar frågorna 
om konsekvensanalys och handlingsplan för verksamheter som måste flyttas samt om dialog 
med arbetstagarorganisationerna.
 
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
 Bilaga 1 Utredning av samlokalisering av centrala förvaltningskontor med Vallentuna 

gymnasium ver 210517
 Bilaga 8 investeringskalkyl
 Bilaga 7 rapport Distansarbete och digitalisering
 Bilaga 6 Medarbetarenkät Vallentuna 2021
 Bilaga 5 nyckeltal ytor nytt kommunkontor i gymnasiet
 Bilaga 4 Teknisk beskrivning FS
 Bilaga 3 Teknisk beskrivning VVS KH
 Bilaga 2 Skisser, ritningar och idébilder över planlösningar, funktioner och miljöer  

kommunhus och gymnasium
 Slutrapport - Utredning samlokalisering  av centrala förvaltningskontor med 

Vallentuna gymnasium
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Slutrapport – Utredning 
samlokalisering centrala 
förvaltningskontor med Vallentuna 
gymnasium

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att:

-  Samlokalisera centrala förvaltningskontoren med Vallentuna gymnasium enligt 
utredningens inriktning

- Ge kommundirektören i uppdrag att göra förändringar i såväl verksamhet som 
arbetssätt för att möjliggöra samlokaliseringen enligt utredningens inriktning 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa investeringsanslag för 
samlokaliseringen angivna i kommunplan 2022 – 2024. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2020-11-23 i uppdrag till kommundirektören att utreda en 
samlokalisering av de centrala förvaltningskontoren och vallentuna gymnasium, i 
gymnasiets fastighet. 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, 2016, initierades ett projekt att påbörja en konkret planering för nya lokaler i 
centrala Vallentuna. Då var inriktningen att bygga ett helt nytt fristående 
kommunhus, i denna nya utredning är inriktningen ett nytt kommunkontor i en 
redan befintlig fastighet. 

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 löper ut till 2021-12-31.
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Utredningen utgörs av den bifogade slutrapporten (bilaga 1) samt dess bilagor. I 
slutrapporten redogörs kapitelvis för olika förutsättningar och väsentliga aspekter 
som belyses. Slutrapporten innehåller i kapitel 2 en sammanfattning av utredningens 
slutsatser.  

Kortfattat är utredningens slutsats att det finns goda möjligheter att samlokalisera 
de centrala förvaltningarna som nu är belägna i Kommunalhuset, Tärningen och 
Tunahuset med Vallentuna gymnasium. Det skulle innebära en betydligt effektivare 
användning av kommunens lokalytor samtidigt som det skulle kunna främja en 
utveckling av sättet organisationen arbetar på. Det bedöms  även vara ekonomiskt 
fördelaktigt.

Samlokaliseringen bygger på vissa huvudsakliga, grundläggande förutsättningar som 
innebär en förändring mot idag.

- Ökad effektivitet i användandet av yta (gäller både kommunkontor och 
gymnasium)
- En blandning av distansarbete och arbete på kontoret för förvaltningspersonalen
- Ett aktivitetsbaserat arbetssätt på kontoret

Detta är förändringar som bedöms positiva och fördelaktiga och behöver ske oavsett 
om en samlokalisering i gymnasiet genomförs eller ej.

Annika Hellberg Magnus Sjögren
Kommundirektör Kommundirektörens 

ledningsstöd

Expedieras till:
Akten

Bilagor
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Bilaga 1. Slutrapport – Utredning samlokalisering av centrala förvaltningskontor med 
Vallentuna gymnasium

2. Förslag på planlösningar, funktioner och miljöer 

3. Teknisk handling VVS

4. Teknisk handling El

5. Nyckeltal över ytanvändning kommunkontor

6. Medarbetarenkät Vallentuna kommun 2021

7. Distansarbete och digitalisering (rapport baserad på enkät hösten 2020)

8. Investeringskalkyl











Inköpsställen: www.Ajprodukter.se www.mdd.eu/en  (Telefonbås Hana - acoustic pod)
www.Gerdmans.se www.Azdesgin.se www.brafab.se www.pulsiva.com/se-se
PLAN 0 PLAN 1
Kontorsarbetsplatser Rumstyp Antal

1 Kontor 9,4 kvm 5 Mötesrum 5 pers 6
1 Kontor 9,6 kvm 6 Mötesrum 6 pers 6
1 Kontor 8,8 kvm 8 Mötesrum 8 pers 5
2 Kontor 13,1 kvm 16 Konferensrum 16 pers 1
2 Kontor 10,9 kvm 18
3 Tillf. Arbetspl 15,5 kvm
3 Tillf. Arbetspl 15,5 kvm
3 Tillf. Arbetspl 15,7 kvm Receptionsdisk, L-formad, vänster, ek

16 Platser på plan 0 160 000 2 arbetsplatser
Krisledning 32 personer 133 586 2 cafebord Bord dia. 70cm, 1690 kr

4 fåtöljer Loungefåtölj Amsterdam, Grå 2 995 kr
Internsevice, 1 arbplats

PLAN 3 Förvaringshylla, vit, bredd 80 cm, höjd 204  cm 1 675 kr
Kontorsarbetsplatser

24
12 Kostnad möblering 1 kontorsarbetsplats
24 1495 Bordsskärm ZONE, 1400X650X30mm, ljusgrå, inkl. beslag
30 2980 Höj- och sänkbart skrivbord, 2 motorer, vit skiva, 3 färger på stativ, 140x80 cm
9 1857 Kontorsstol Luxemburg, armstöd
8 173 Ståmatta

32 2500 Skärm 32" Curved
20 995 Skrivbordslampa LIBRA, LED

159 platser på plan 3 1 590 000 10 000 Kostnad per arbetsplats
PLAN 3

Rumstyp Antal Totalt platser
5 Mötesrum 5 pers 6 30 runt 18 810 Bord Bankett Style Dia. 170 cm Silvergrå 3 135 kr

72 450 Stol London, Grått tyg, krom ben 2 415 kr
6 Mötesrum 6 pers 6 36 200*110 50 700 Konferensbord Lilla Arktis / T - Bone storlek 200x110 vit bordsskiva, 8 450 kr

86 940 Stol London, Grått tyg, krom ben 2 415 kr
8 Mötesrum 8 pers 5 40 280*120 48 950 Konferensbord Arktis T-bone 280x120 cm + powerbox, 9 790 kr

http://www.ajprodukter.se/
http://www.mdd.eu/en
http://www.gerdmans.se/
http://www.azdesgin.se/
http://www.brafab.se/
http://www.pulsiva.com/se-se


96 600 Stol London, Grått tyg, krom ben 2 415 kr

10
Mötesrum
10 pers 2 20 320*120 29 980 Stand by, 320 x 120 cm, Vit bordsskiva med svart ABS kantlist, Silver stativ, 14 990 kr

48 300 Stol London, Grått tyg, krom ben 2 415 kr

12
Mötesrum
12 pers 1 12 400*120 12 095 Konferensbord Arktis T-bone 400x120 cm, + powerbox, 12 095 kr

28 980 Stol London, Grått tyg, krom ben 2 415 kr

16
Konferensru
m 16 pers 1 16 520*20 14 745 Konferensbordet Arktis / T-Bone storlek 520 x 120 cm, 14 745 kr

52 048 Amsterdam med hjul, Svart, 3 253 kr

24
Konferensru
m 24 pers 1 24 800*120 12 095 Konferensbord Arktis T-bone 400x120 cm, + powerbox, 12 095 kr

78 072 Amsterdam med hjul, Svart, 3 253 kr

2
Samtalsrum
2 pers 9 18 36 036 Komplett bord Toronto bordsskiva vit laminat dia 120 cm Höjd 72 cm, 4 004 kr

32 076 Stol Knuff med medar, valfri färg klädsel/stativ, 1 782 kr

6

Öppna
mötesplatser
6 pers 1 6 8 450 Konferensbord Lilla Arktis / T - Bone storlek 200x110 vit bordsskiva, 8 450 kr

14 490 Stol London, Grått tyg, krom ben 2 415 kr

8

Öppna
mötesplatser
8 pers 2 16 19 580 Konferensbord Arktis T-bone 280x120 cm + powerbox, 9 790 kr

38 640 Stol London, Grått tyg, krom ben 2 415 kr

16

Öppna
mötesplatser
16 pers 3 48 14 745 Konferensbordet Arktis / T-Bone storlek 520 x 120 cm, 14 745 kr

115 920 Stol London, Grått tyg, krom ben 2 415 kr
37 266 930 702 kr

soffa 2 28 800 Bergamo 3-sitssoffa med hög rygg höjd 125 cm, bredd 180 cm, 2 färger 14 400 kr
tvåbord 1 3 380 Bord dia. 70cm, 1690 kr

Lunchrum+allmänt



12
stolar + bord
12 pers 4 48 37 960 Bord Starko 180x80 cm vit bordsskiva, svart stativ + 6 st Rx002 stolar 4 745 kr

8
stolar +
barbord 8 pers 1 8
barstolar 4 56 10 000 Barstol PL-0023H_BST, Grön klädsel, gråbetsad stomme 1 740 kr
små barbord 4 6 240 Ståbord Nevada / Exect-High total höjd 112 cm, skiva 70x70 cm 1 560 kr
Övrig köksutrustning 25000
Tallrikar 200 7 544 Storpack tallrikar Rondon 36 delar, 18 djupa, 18 platta
kaffeporslin 200 4 944 Storpack kaffe Rondon 54 delar, 18 koppar, fat, assietter
Bestick 200 10 800 Bestickset Pisa silver 48 st (12 kniv,gaffel, sked, kaffesked)

källsortering 12485
Källsorteringsskåp CELSIUS, 3 sektioner, vit, 1 st 120 L avfallsbehållare + 1 st 90 L avfallsbehållare + 4 st 21 L
plastback + 4 st 10 L plastback

Telefonbås 500000 Telefonbås Hana - acoustic pod, 50 000 kr
Hatthylla 20 71300 Hatthylla med krokar, 19 krokar, 10 galgar, silver, 3 565 kr
Gardiner 250000
Rullarkiv 500000 500000
Närarkiv 4 50000 200000
soffa 1 14 400 Bergamo 3-sitssoffa med hög rygg höjd 125 cm, bredd 180 cm, 2 färger 14 400 kr
bord 2 3 380 Bord dia. 70cm 1 690 kr
fåtöljer 1 4080 Fåtölj BETTIE, valfri färg klädsel 4 080 kr

1 690 314 kr

Vilrum - säng 2 10 000 kr

Lobby
soffor 2 13 340 Club Soffa, valfritt tyg/konstläder/skinn 6 670 kr
fåtölj 2 5 600 Fåtölj Amsterdam, Svart, 2 800 kr
småbord 3 7 725 Bord Amsterdam, Svart skiva, svart underrede, 2 575 kr
barbord 1 stort här räknar jag med två små 7 990 Barbord Step 120x50 cm, höjd 110 cm, 3 995 kr
barstol 4 8 916 Barstol Afrodite, grön klädsel/ vitt stativ 2 229 kr

43 571 kr

Vinterträdgård
bord 2 3 590 Utebord Latina, LxB 1500x900 mm 4 personers



stolar 8 5 432 Karmstol Monaco svart / vit
9 022 kr

Takterass med pergola
bord 3 5 385 Utebord Latina, LxB 1500x900 mm 4 personers
stolar 12 4 740 Utestol Peliko, svart
loungebord 12 pers 1 8580 AMBON SOFFBORD GRÅ
loungessoffor 3-sits 4 25 832 3-sits soffa Belfort, svart

44 537 kr

Takterass
bord 5 8 975 Utebord Latina, LxB 1500x900 mm 4 personers
stolar 20 7 900 Utestol Peliko, svart
loungebord 6 pers 2 8 580 AMBON SOFFBORD GRÅ
loungessoffor 3-stis 4 25 832 3-sits soffa Belfort, svart

51 287 kr

Personalskåp
Personalskåp Bring me, postfack, 9 fack, 100x42x172,5 cm, 3 låsalternativ, 8 färger 7 855 kr 11495 kr men vid köp av fler än 20 lämnas 32 % i rabatt
Behov, antal personal 198 personer
Behov, antal skåp 22 st

Totalt 172 810 kr
Whiteboard BETTY, 2000x1200 mm

Whiteboardtavla 124250 i samtliga mötes- och konferensrum 18+37+1
Konferensutr
ustning 17 rum á 50000 kr 974 250 kr krisledning + rum => 8 pers

Inredning skola 1897374 1 897 374 kr Länkad från fliken Skola

Totalt inredning 8 205 618

Reviderad Grundkalkyl Arcona 184 617 652 Ingår: ers ob.arbetstid, hissar, it, larm & lås, oförutsett 10% utöver Arcona grundinvest.
184 617 652



* inredning ovan 8 205 618
* byggherrekostnader - våra 1 000 000
* bygglov 150 000
* besiktning 175 000

9 530 618

TOTAL KOSTNAD inkl inredning 194 148 270
Grundinvestering

finansieringsränta, procent 3 17 400 757 Total hyra kommunhus+skola 194 148 270



Totalt platser bord stolar
30 18 810 72 450
36 50 700 86 940
40 48 950 96 600
16 14 745 38 640

122 133 205 294 630
totalt 427 835

16 595
20 000
3 380

11 980
10 000
8 375

70 330

Bordsskärm ZONE, 1400X650X30mm, ljusgrå, inkl. beslag
Höj- och sänkbart skrivbord, 2 motorer, vit skiva, 3 färger på stativ, 140x80 cm

Konferensbord Lilla Arktis / T - Bone storlek 200x110 vit bordsskiva, 8 450 kr

Konferensbord Arktis T-bone 280x120 cm + powerbox, 9 790 kr



Stand by, 320 x 120 cm, Vit bordsskiva med svart ABS kantlist, Silver stativ, 14 990 kr

Konferensbord Arktis T-bone 400x120 cm, + powerbox, 12 095 kr

Konferensbordet Arktis / T-Bone storlek 520 x 120 cm, 14 745 kr

Konferensbord Arktis T-bone 400x120 cm, + powerbox, 12 095 kr

Komplett bord Toronto bordsskiva vit laminat dia 120 cm Höjd 72 cm, 4 004 kr
Stol Knuff med medar, valfri färg klädsel/stativ, 1 782 kr

Konferensbord Lilla Arktis / T - Bone storlek 200x110 vit bordsskiva, 8 450 kr

Konferensbord Arktis T-bone 280x120 cm + powerbox, 9 790 kr

Konferensbordet Arktis / T-Bone storlek 520 x 120 cm, 14 745 kr

Bergamo 3-sitssoffa med hög rygg höjd 125 cm, bredd 180 cm, 2 färger 14 400 kr



679 kr
445 kr
648 kr

Bord Starko 180x80 cm vit bordsskiva, svart stativ + 6 st Rx002 stolar 4 745 kr

Barstol PL-0023H_BST, Grön klädsel, gråbetsad stomme 1 740 kr
Ståbord Nevada / Exect-High total höjd 112 cm, skiva 70x70 cm 1 560 kr

Storpack kaffe Rondon 54 delar, 18 koppar, fat, assietter
Bestickset Pisa silver 48 st (12 kniv,gaffel, sked, kaffesked)
Källsorteringsskåp CELSIUS, 3 sektioner, vit, 1 st 120 L avfallsbehållare + 1 st 90 L avfallsbehållare + 4 st 21 L
plastback + 4 st 10 L plastback

Hatthylla med krokar, 19 krokar, 10 galgar, silver, 3 565 kr

Bergamo 3-sitssoffa med hög rygg höjd 125 cm, bredd 180 cm, 2 färger 14 400 kr



679 kr

1795 kr
395 kr

4290 kr
6458 kr

2218,75

11495 kr men vid köp av fler än 20 lämnas 32 % i rabatt

Whiteboard BETTY, 2000x1200 mm
i samtliga mötes- och konferensrum 18+37+1

Ingår: ers ob.arbetstid, hissar, it, larm & lås, oförutsett 10% utöver Arcona grundinvest.



indexerad investering
213 461 037

Grundinvestering



2021-06-01 Arconas grundkalkyl 1

Utskriftsdatum: 2021-06-01

Investeringssuppskattning
Datum: 2021-02-24

LOA 6 970 m2

Plan 3 Totalt Beskrivning Mängd Enh
BTA
BOA
BIA
LOA 6 970 m2
ÖVA

Förutsättningar för kalkyl
Tomställd byggnad
Etablering i del av byggnad som inte berörs av renovering
Arbete sker vardagar 06.30-17.00
Då ingen miljöinventering är utförd är ingen sanering kalkylerad
Yta för placering av containrar förutses finnas i direkt anslutning till byggnaden
Handlingar som kalkyl baseras på:
Vallentuna Kommunhus/Gymnasium 2021-02-02
Teknisk beskrivning el- och teleinstallationer - Förstudie 2021-02-15
Teknisk beskrivning VVS- Styrinstallation - Kalkylhandling 2021-02-18
V57-P003-1
V57-P003-2
V57-S000
V57-S001

1. Rivning
2 600 3 445 Lättrivning VK 3 445 m2

3 525 Lättrivning VG 3 525 m2
6 970 Håltagningar för installationer 6 970 m2



2021-06-01 Arconas grundkalkyl 2

Utskriftsdatum: 2021-06-01

2. Husunderbyggnad

3. Stomme
Nytt tekninkrum plan 3 (inkluderar samtliga tillhörande byggnadsdelar) 1 st
Takterass 110 + 50 kvm inkl. trapphus, stål för hissar och samtliga övriga tillhörande
byggnadsdelar 1 st
Nytt ställverkhus 6x3 18kvm, inkluderat schakt 1 st

4. Yttertak
Öppning/Stängning tak för dragning av installatoiner 1 st

5. Fasad
Fönsterrenovering (invändig målning) 178 st
Fasadarbeten nya fönster 11 st
Nya fönster 11 st

6. Stomkomplettering / inv ytskikt
Efterlagning efter rivning 6 970 m2
Glaspartier 458 m2
Portaldörrar till glaspartier 62 st
Tak Ljusgård 1 st
Invändiga dörrar, täta 114 st
Elfronter 14
Invändiga väggar 4 260 m2
Väggskärmar 158 lm

Plan 3 Totalt Beskrivning Mängd Enh



2021-06-01 Arconas grundkalkyl 3

Utskriftsdatum: 2021-06-01

Slipning + finspackling 6 970 m2
Brand- och ljudtätningar 6 970 m2
Bygg för installationer 6 970 m2
Brandskyddsmålning / -inklädnad 6 970 m2

7. Rumskompletteringar, inv. ytskikt
Skyltning 6 970 m2
Plattsättning WC/RWC 46 st
Målning 6 970 m2
Golv Kontor 6 810 m2
Undertak/alt undertakslöst 6 810 m2
Dammsugning och täckning 6 810 m2
Socklar 2 840 lm
Pentry inkl. vitvaror 30 kvm
Kaffestationer 2 st
Beslagning invändiga dörrar 114 st
Dörrautomatik 12 st
Inredning WC 36 st
Inredning RWC 10 st
Inredning städ 1 st
Lås, larm,passage

8. Installationer
8400 VS (Enligt kalkyl från UE)
Entreprenad VS och kyla 1 st
Hantering och inkoppling av befintliga installatoiner 1 st

8500 Vent (Enligt kalkyl från UE)
Entreprenad ventilatoin 1 st

Plan 3 Totalt Beskrivning Mängd Enh



2021-06-01 Arconas grundkalkyl 4

Utskriftsdatum: 2021-06-01

Hantering och inkoppling av befintliga installatoiner 1 st

8600 El (Enligt kalkyl från UE)
Entreprenad exkluderat reservkraft och ställverk 1 st
Reservkraft enligt bilaga (färdig container) 1 st
Ställverk inkl ställverksgolv 1 st
Hantering och inkoppling av befintliga installatoiner 1 st

8710 Transport/Hiss
Renovering hiss + förlängning 1 våning (inkl. el, vent, komplt.) 2 st

8810 Styr & Regler
Entreprenad Styr & Regler - nya installationer 6 970 kvm
Hantering befintlig styr 6 970 kvm

Detaljeringspåslag 10%

9. Platsomkostnader 1
Skyddsanordning
Ställning, bryggor
Kontor, bodar
Hissar
Tillfällig el, va, värme
Städning under byggtiden
Slutstädning
Sophantering
Markhyra

Plan 3 Totalt Beskrivning Mängd Enh



2021-06-01 Arconas grundkalkyl 5

Utskriftsdatum: 2021-06-01

Projektering/konsulter
Projektering 10%
Provningar od. 1 st

Organisation 1 st
Affärschef
Projektchef
Projekteringsledare
Produktionschef
Projektingenjör
Installationsledare
Produktionsledare
Produktionsledare
Administratör/KMA

IN. Arvode 10%

Totalt

Plan 3 Totalt Beskrivning Mängd Enh



2021-06-01 Arconas grundkalkyl 6

Utskriftsdatum: 2021-06-01

150 236 429
À-Pris Kostnad Påslag

650 2 239 250
650 2 291 250
75 522 750



2021-06-01 Arconas grundkalkyl 7

Utskriftsdatum: 2021-06-01

7 091 450 7 091 450

4 238 375 4 238 375
550 000 550 000

45 000 45 000

1 500 267 000
8 500 93 500
12 000 132 000

35 243 950
2 500 1 145 000
13 000 806 000

550 000 550 000
5 000 570 000
8 500 119 000
850 3 621 000

1 000 158 000

À-Pris Kostnad Påslag



2021-06-01 Arconas grundkalkyl 8

Utskriftsdatum: 2021-06-01

195 1 359 150
110 766 700
100 697 000
75 522 750

35 243 950
15 000 690 000

400 2 788 000
600 4 086 000
450 3 064 500
45 306 450
90 255 600

22 000 660 000
125 000 250 000
1 500 171 000
35 000 420 000
11 500 414 000
16 500 165 000
25 000 25 000

9 200 000 9 200 000
150 000 150 000

11 966 000 11 966 000

À-Pris Kostnad Påslag



2021-06-01 Arconas grundkalkyl 9

Utskriftsdatum: 2021-06-01

150 000 150 000

16 149 000 16 149 000
1 487 000 1 487 000
800 000 800 000
350 000 350 000

700 000 1 400 000

260 1 812 200
55 383 350

85 416 175 8 541 618

14 100 000

À-Pris Kostnad Påslag



2021-06-01 Arconas grundkalkyl 10

Utskriftsdatum: 2021-06-01

108 057 793 10 805 779
200 000 200 000

17 515 000 17 515 000

136 578 572 13 657 857

150 236 429

21 555 Kr/LOA

À-Pris Kostnad Påslag



BILAGA 1

2017-05-10

RAPPORT
 KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Utredning  
Samlokalisering av 
centrala förvaltnings-
kontor med Vallentuna 
gymnasium



Innehåll
1. Inledning och bakgrund........................................................ 5

1.1 Om utredningen.............................................................................. 6

2. Slutsats................................................................................. 7

3. Valet av placering och centrumpåverkan............................... 8

3.1 Parkering och pendling till och från arbetet......................................... 9

4. Befolkningsprognos och utveckling av antalet medarbetare.. 9

5. Kommunens regler för lokalförsörjning och internhyra....... 10

6. Allmänt om lokalbehovet för centrala förvaltningskontoren 10

6.1 Kommunala funktioner som inte föreslås inrymmas i gymnasiebyggnaden
11

6.2 Nyttjandegrad av arbetsplats och mötesrum i nuvarande lokaler.......... 12

7. Byggnation, lokalytor och funktioner i gymnasiefastigheten
14

7.1 Övergripande förutsättningar verksamheter som inte ryms – Vallentuna 
Friskola................................................................................................ 14

7.2 Förutsättningar för förvaltningsorganisationen................................... 14

7.3 Särskilda behov kopplade till lokalerna............................................. 16

7.4 Förslag på utformning av kommunförvaltningens lokaler..................... 17

7.5 Tekniska förutsättningar och lösningar.............................................. 19

7.6 Gemensamma interna ytor.............................................................. 19

7.7 Arkiv............................................................................................ 20

7.7.1 Centralarkiv..................................................................................... 20



7.7.2 Närarkiv........................................................................................... 20

7.7.3 E-arkiv:............................................................................................ 21

7.8 Lunchrum och måltider................................................................... 21

8. Ytor i anslutning till entrén.................................................. 21

8.1 Publika ytor.................................................................................. 21

8.2 Kommunalt ägda bolag................................................................... 22

8.3 Näringsliv..................................................................................... 22

8.4 Föreningar.................................................................................... 22

8.5 Förstärkt intern service................................................................... 23

8.6 Tillgänglighet och anpassningar för funktionsnedsättning.................... 23

9. Förutsättningar och planerad utformning av Vallentuna 
Gymnasiums verksamhet........................................................... 23

10. Arbetssätt som kommunkontoret utformas för.................... 29

10.1 Flexibelt kontor med varierade aktivitetsbaserade arbetsplatser........... 29

11. Arbetsmiljö, organisation, ledarskap och medarbetarskap.. 30

11.1 Arbetsgivaransvaret vid hem- och distansarbete................................ 30

11.1.1 Arbetssätt hittills gällande hem- och distansarbete..................... 31

11.1.2 Omvärldsorientering och deltagande i olika nätverk.................... 32

11.2 Arbetsorganisation......................................................................... 33

11.2.1 Arbete i nytt kommunkontor........................................................ 33

11.2.2 Ledarskap och medarbetarskap................................................... 34

11.3 Organisationens mognad för omställning till ett aktivitetsbaserat och 
platsflexibelt arbetssätt.......................................................................... 35

12. Digitalisering och IT-lösningar............................................ 36

12.1 Nätverk och infrastruktur................................................................ 37

12.2 E-arkiv......................................................................................... 37



12.3 Exempel på IT-lösningar för att kunna fortsätta digitaliseringsarbetet... 37

12.4 Digitalt mogna medarbetare............................................................ 37

12.5 Digital arbetsplats – digitala verktyg................................................. 38

13. Sekretess............................................................................ 38

14. Hållbarhet och Miljöpåverkan.............................................. 39

15. Säkerhet i ett nytt kommunkontor...................................... 40

16. Investeringskostnad och beräknad internhyra.................... 41

17. Tidplan och genomförande.................................................. 42

18. Skissbilder för inspiration till utformning............................ 44

Bilagor: 

2. Förslag på planlösningar, funktioner och miljöer 

3. Teknisk handling VVS

4. Teknisk handling El

5. Nyckeltal över ytanvändning kommunkontor

6. Medarbetarenkät Vallentuna kommun 2021

7. Distansarbete och digitalisering (rapport baserad på enkät hösten 2020)

8. Investeringskalkyl

9. Samverkan och dialog med fackliga företrädare



5

1. Inledning och bakgrund
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, 2016, 
initierades ett projekt att påbörja en konkret planering för nya lokaler i 
centrala Vallentuna. Då var inriktningen att bygga ett helt nytt fristående 
kommunhus. 

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 löper ut till 2021-12-31. 

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 under Covid-19 
pandemins åtgärder, som inneburit att vi behöver och också kan genomföra 
våra uppdrag med betydligt mindre fysisk närvaro på kontorsarbetsplatserna. 
Detta skiljer sig givetvis mellan olika yrkeskategorier. Behovet av att träffas 
även fysiskt för arbete finns även framöver likväl som behovet av att arbeta 
enskilt på ett kontor eller på distans, främst hemifrån. 

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 
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tid framöver. Det tidigare uppdraget att projektera ett helt nytt fristående 
kommunhus ansågs därför inte vara det mest lämpliga att arbeta vidare med. 
Istället gavs ett uppdrag av kommunstyrelsen 2020-11-23 att 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 (ca 300-350 elever) mot vad 
gymnasiet byggts för  (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 kan utformas att rymma så väl en modern och attraktiv 
arbetsplats, med olika typer av ytor, för kommunens verksamhet så väl som 
nuvarande Gymnasieverksamhet. 

1.1 Om utredningen
Utredningen är genomförd för att utgöra ett underlag för att kunna ta beslut 
om att gå vidare och påbörja ett genomförande av en samlokalisering eller 
inte. Den har i vissa delar tagit vid och lutar sig mot tidigare arbete med 
förstudie om nytt kommunhus när det gäller vissa organisatoriska behov samt 
framtida arbetssätt. 

Utredningens syfte är att belysa lämplighet och förutsättningar för en 
samlokalisering samt att ge tydliga förslag på hur fastigheten och 
verksamheterna kan utformas. Den innehåller bland annat plan för ytmässig 
fördelning, preliminär lokalutformning fastighetstekniska lösningar, 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. Utredningen 
anger också kortfattat hur arbetssätt och digital utveckling behöver ske. Även 
bedömda konsekvenser ur arbetsmiljöperspektiv samt ledar- och 
medarbetarskap belyses. Vidare redogörs för en beräknad investerings- och 
kostnadskalkyl samt en tidsmässig genomförandeplan. Konsekvenser för 
andra hyresgäster så som Vallentuna friskola och de föreningar som också hyr 
lokaler anges. 

Arbetet har letts och genomförts av kommunledningskontoret och involverat 
samtliga förvaltningsledningar samt specialistfunktioner, underlag från 
undersökningar hos medarbetare på förvaltningarna har använts i olika 
omfattning. Om ett beslut om genomförande tas kommer flertalet av 
utredningens aspekter att arbetas vidare med inom organisationen. 
Utredningen ska inte ses som en slutlig programhandling utan som en 
förstudie med möjliga men lämpliga lösningar.     
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2. Slutsats
Utredningens slutsats är att det finns goda möjligheter att samlokalisera de 
centrala förvaltningarna som nu är belägna i Kommunalhuset, Tärningen och 
Tunahuset med Vallentuna gymnasium. Det skulle innebära en betydligt 
effektivare användning av kommunens lokalytor samtidigt som det skulle 
kunna främja en utveckling av sättet organisationen arbetar på. En absolut 
grundförutsättning är att fastigheten i sig är tekniskt och 
konstruktionsmässigt lämplig, vilket konstaterats att den är genom 
underökningar av externt konsultstöd. 

En annan grundförutsättning (ej teknisk) är att nuvarande lokalers 
utformning och nuvarande arbetssätt inte tas för att vara facit eller som våra 
faktiska behov för framtiden. Det är inte heller lämpligt om 
kommunorganisationen ska fortsätta utvecklas som en positiv kraft. 

Utredningen förslag innebär till exempel stora förändringar jämfört med 
dagens totala yta och utformning av lokalerna. Båda verksamheterna behöver 
inrymmas på tydligt mindre yta i kvm än vad som disponeras idag men det 
behöver inte innebära försämringar utan går att genomföra så att lokalerna 
utformas bättre och mer ändamålsenligt än idag. Utredningen visar dessutom 
att det är möjligt att utöka gymnasieverksamheten med upp till 30% i 
elevantal, även om kommunkontoret också inryms i fastigheten. För att både 
Gymnasium och ett kommunkontor ska få plats i fastigheten är det också en 
förutsättning att Vallentuna Friskola, som idag är inhyrd på våningsplan noll, 
omlokaliseras till andra passande lokaler.

Utredningen visar att en samlokalisering enligt förslaget är ekonomiskt 
fördelaktigt och motiverat. För en investeringsutgift om ca 200 mnkr går det 
att skapa nya lokaler för både de centrala förvaltningskontoren samt ett 
moderniserat och renoverat gymnasium. Den årliga driftskostnaden i form av 
internhyra understiger i den beräkningen den hyra som betalas för 
verksamheterna idag. 

För att den kommunala verksamheten  ska kunna inrymmas på i fastigheten 
är det en förutsättning att arbetsprocesser effektiviseras och moderniseras där 
en hög grad av digitalisering är en avgörande faktor. Det behövs också ett 
förnyat arbetssätt där vi tar med oss delar från hur vi arbetat på distans under 
rådande pandemi och kombinerar distansasarbete med arbete på kontoret då 
det inte är möjligt att inrymma samtliga medarbetare i lokalerna samtidigt. 
Redan i den kommunhusutredning som arbetades fram under 2016/2017 
konstaterades att förvaltningsadministrationen bör övergå till ett 
aktivitetsbaserat arbetssätt och lokaler utformade för det. Detta gäller även 
för utformningen i kontorslokaler inrymda i gymnasiet. 

Dessa förändringar, som utredningsförslaget baseras på och föreslår, är 
oavsett lokalisering den väg som kommunorganisationen både bör och 
behöver gå för att framöver kunna arbeta på bästa sätt mot kommunens 
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vision och mål, hålla hög kvalitet till låga kostnader och ge kommuninvånare 
och kunder den bästa servicen. Det är också den utveckling som behövs för att 
vara en attraktiv arbetsgivare och organisation med positiv framåtriktad 
utveckling. Nya ombyggda, moderna och fräscha lokaler i gymnasiet är ett 
fullt möjligt alternativ och skulle kunna innebära en injektion för 
organisationen då nuvarande inte längre är ändamålsenliga eller upplevs 
attraktiva. Ett förvaltningsgemensamt, aktivitetsbaserat kontor ger mycket 
goda förutsättningar att arbeta bra tillsammans och bryta upp organisatoriska 
stuprör.

Vägen till att organisationen ska fungera i de föreslagna lokalerna bygger på 
några väsentliga förändringar som behöver påbörjas så snart ett eventuellt 
beslut om genomförande av samlokaliseringen är fattat:

- En genomarbetad omställning till ett platsflexibelt arbetssätt med 
fokus på både ledarskap och medarbetarskap. För att genomföra detta 
behövs ett brett lärande, förankring och styrandedokument. Längre 
fram bör även inlärning och övning i aktivitetsbaserade arbetssätt 
påbörjas före en inflyttning.

- Översyn av arbetsprocesser som behöver moderniseras och 
digitaliseras för att kunna genomföras på ett kontor med mindre yta 
Inte minst gäller detta digital bearbetning och lagring istället för 
fysisk. 

Det underlättar i mycket hög grad om organisationen arbets- och 
kulturmässigt redan är omställd och förberedd för arbetssätten i de nya 
lokalerna så att detta vid en inflyttning till största delen är etablerat, och att 
det nya är själva lokalerna. 

3. Valet av placering och 
centrumpåverkan

Vallentuna centrum ska vara ett levande centrum och det behövs en 
dagbefolkning som skapar folkliv, trygghet och utgör underlag för 
kommersiell verksamhet. Kommunens anställda är en viktig del av 
dagfolkningen. Det är också väsentligt att kommunadministrationen är 
lättillgänglig och synlig för såväl kunder som medarbetare. Gymnasiets 
byggnad är mycket välbelägen i förhållande till kollektivtrafik och rörelsestråk 
i centrala Vallentuna.
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3.1 Parkering och pendling till och från arbetet
Det kommer att vara enkelt att angöra arbetsplatsen via kollektivtrafiken på 
grund av läget, Roslagsbanan och bussar stannar precis utanför. Det är även 
enkelt via cykel eller promenad för de som har nära. Vad gäller bilparkeringar 
föreslås inga nya lösningar i denna utredning. Denna utredning bygger på och 
förordar att de nuvarande servitutsavtalen för garagen i centrala Vallentuna 
behålls. I och med det förfogar kommunen över tillräckligt antal platser. 
Framförallt bör platser i det ”ICA garagets” båda övre plan nyttjas för 
kommunens medarbetare. 

I övrigt är helhetsfrågan för parkeringsplatser framöver i centrala Vallentuna 
väsentlig att planera och skapa rätt dimensionering för. Om kommunen 
lämnar nuvarande lokaler och flyttar in i andra befintliga centrala lokaler sker 
en för förtätning då nuvarande lokaler kommer att användas till ett nytt 
ändamål med nya hyresgäster.   

4. Befolkningsprognos och utveckling av 
antalet medarbetare

Befolkningsprognosen för Vallentuna visar på en stark befolkningsutveckling 
under tioårsperioden fram till 2031. Dock avstannade den 2020 och beräknas 
vara fortsatt betydligt svagare än annars så länge pandemin och dess 
restriktioner pågår. År 2031 beräknas Vallentuna kommun ha ca 40 000 
invånare att jämföras med drygt 34 000 år 2021. 2025 pekar nuvarande 
prognos mot ett invånarantal på 36 000 invånare. Bebyggelsetakten är ännu 
intakt men flyttströmmarna kan komma att se något annorlunda ut än vi är 
vana vid ytterligare ett tag framöver.  

Att blicka ännu längre fram innebär stor osäkerhet, inte minst med tanke på 
läget i Sverigeförhandlingen som nu missgynnar Vallentuna volymmässigt, 
men en  förväntad utvecklingstakt för de kommande 20 åren skulle 
Vallentuna kommun ha en befolkning på över ca 45 000 – 50 000 invånare år 
2040. 

År Folkmängd Födda Döda Födelsenetto Inflyttande Utflyttande Flyttningsnetto Folkökning
2021 34 244 342 224 118 2 215 2 209 6 124
2022 34 717 344 229 115 2 566 2 208 358 473
2023 35 079 349 234 115 2 494 2 247 247 362
2024 35 698 354 239 115 2 778 2 274 504 619
2025 36 116 359 245 114 2 632 2 328 304 418
2026 36 501 362 251 111 2 632 2 358 274 385
2027 37 235 368 256 112 3 007 2 385 622 734
2028 37 716 375 261 114 2 815 2 448 367 481
2029 38 686 384 267 117 3 336 2 483 853 970
2030 39 545 398 273 125 3 300 2 567 733 858
2031 40 083 407 277 130 3 045 2 635 410 540
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Om man ser på det historiska förhållandet mellan utvecklingen av 
befolkningen och antalet medarbetare kan man se ett ganska stabilt nyckeltal 
som ligger på cirka 45 medarbetare per 1 000 invånare. 

Förhållandet mellan central administration och befolkningsutvecklingen har 
däremot inte ett lika stabilt förhållande, mycket beroende på att förvaltningar 
i perioder antingen centraliserar eller decentraliserar sina administrativa 
funktioner. År 2020 var förhållandet 9 medarbetare/1000 invånare.

I denna utredning är utgångspunkten att den centrala förvaltningen fortsatt 
är ca 320-350 medarbetare. Den förutsätter att arbetssätt och digitalisering 
medför att antalet medarbetare vid kontoren inte ökar i korrelerad takt med 
befolkningen utan att arbetet sker allt mer rationellt. I och med att en 
blandning av distansarbete- och arbete på kontoret förutsätts blir inte 
kopplingen heller lika stark mellan befolkningsutveckling och behovet av 
kontorsyta. Befolkningsprognos kopplat till Vallentuna gymnasiums 
verksamhet beskrivs ytterligare under kapitel 9.

5. Kommunens regler för lokalförsörjning 
och internhyra

Vid utredning av förutsättningarna för ett nytt kommunkontor måste man ta 
hänsyn till kommunens regler för lokalförsörjning och internhyra. 
Kommunfullmäktige fastställde 2011-06-13 regler för lokalförsörjning och 
internhyra. Reglerna kom till för att öka på nyttjandegraden av kommunens 
lokaler och det står bland annat att:

 Lokaleffektivitet och flexibilitet ska prioriteras vid ny-, om- och 
tillbyggnader. För att underlätta vid förändrad verksamhet ska 
flexibilitet vad gäller stomme samt försörjningssystem eftersträvas

 Lokaler ska så långt som möjligt samnyttjas av flera verksamheter. Vid 
en bedömning av lokalers samnyttjande ska även möjliga 
samordningslösningar med andra fastighetsaktörer vägas in

6. Allmänt om lokalbehovet för centrala 
förvaltningskontoren

Totala antalet medarbetare inom kommunens centrala administration i de 
berörda fastigheterna är idag cirka 320. Vid dimensionering av nya lokaler för 
centrala förvaltningskontoren bör man ta höjd för en måttlig framtida 
utökning av antalet medarbetare inom planeringshorisonten fram till 2040 
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samt att detta kopplas samman med ett tydligt förändrat arbetssätt vad gäller 
samtidig närvaro på kontoret kontra distansarbete.

Det totala antalet anställda inom tjänstemannaorganisationen kan med olika 
scenarion för befolkningsutveckling och förändringar i kommunala 
uppdraget förväntas vara tämligen konstant fram till planerad inflyttningning 
årsskiftet 2024/2025 men under perioden fram till 2040 komma att växa med 
upp till ca 50 medarbetare . Föreslagen kontorslösning ska kunna fungera bra 
oavsett.

Den samlade bedömningen är att kommunens centrala administration 
kommer att ha en avtagande tillväxt utifrån utveckling av teknik, 
arbetsmetoder/verktyg och skalfördelar. Detta är förenat med viss osäkerhet 
då kommunens uppdrag kan förändras över tid samtidigt som utveckling 
enligt ovan kan utebli. Med utgångspunkt från detta och att Vallentuna 
kommun år 2040 bedöms ha en befolkning på drygt 45 000 - 50 000 
invånare bör kommunförvaltningens kontorsdelar dimensioneras för att 
rymma ca 150 individuella samtidiga arbetsplatser och ca 220 – 260 
samtidiga mötesrumsplatser i olika stora rum. Detta för en bruttovolym om 
cirka 320 - 360 medarbetare. 

Som konstaterats förordas att lokalerna och dess arbetsplatser är utformade 
för att vara aktivitetsorienterade, flexibla och varierande. Detta var slutsatsen 
även i tidigare kommunhusutredning 2017 och det utgör en förutsättning för 
att en samlokalisering i gymnasiebyggnaden ska kunna genomföras. Ett 
kontor bestående av individuella cellkontor åt medarbetarna är varken 
önskvärd eller möjlig i fastigheten givet att så väl kommunadministration och 
gymnasieverksamheten ska inrymmas.

 

6.1 Kommunala funktioner som inte föreslås 
inrymmas i gymnasiebyggnaden  

Ungdomshälsan

I dagsläget har ungdomshälsan cirka 30 medarbetare med en lokalyta på cirka 
450 kvm i gamla elverkets lokaler.

Kultur- och fritidsförvaltningens administration

Kulturhuset är kommunägt och idag inryms arbetsplatser i kontorsmiljö för 
Kultur- och fritidsförvaltningens administration. Dessa lokaler föreslås vara 
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kvar med samma syfte. Dock ska medarbetarna även kunna arbeta 
tillsammans med övriga i de nya lokalerna i gymnasiebyggnaden.  

Kontaktcenter

Kontaktcenter är idag fysiskt placerat i kulturhuset. I nuläget kvarstår det 
men kan komma att ändras om tydliga skäl ur kundperspektiv och synergier 
visar sig finnas.

Fackliga lokaler

De fackliga organisationerna har ett mindre behov av lokaler för arbete och 
framförallt möten med medlemmar. Dessa kan inrymmas  i andra av 
kommunens lokaler.

Fullmäktigesal

Kommunen förfogar redan över en fullmäktigesal i Kulturhuset och någon ny 
har inte tagits med i denna utredning. Det är möjligt, om behov eller vilja, 
finns att nyttja Vallentuna teater i gymnasiets byggnad i framtiden.

6.2 Nyttjandegrad av arbetsplats och mötesrum i 
nuvarande lokaler

Mätning av nyttjandegraden av arbetsplatser och mötesrum både vad gäller 
storlek och antal är viktigt som underlag till ett lokal- och funktionsprogram. 
Mätningen har gjorts före Covid-19 pandemin samband med den tidigare 
kommunhusutredningen 2017 på de verksamheter som ska ingå i det nya 
kommunkontoret. Eftersom det inte skett förändringar i arbetssättet mellan 
2017 och början av 2020 är resultatet fortfarande giltigt.

Mätningen genomfördes manuellt genom att pricka av beläggningen på 
kontorsarbetsplatserna och mötesrummen. För att undvika ”strukturella fel” 
gjordes mätningarna på olika dagar och tider. 

Arbetsplatser
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Totalt genomfördes 1 944 mätningar av arbetsplatserna (243 arbetsplatser x 8 
mätningar = 1 944) och nyttjandegraden totalt sett låg på 62 procent, 
uppdelning på förvaltning visas i tabell 1.

Mötesrum

I genomsnitt användes möteslokalerna utifrån de genomförda mätningarna 
cirka fyra timmar per dag av uppskattningsvis åtta möjliga. Vilket ger en 
nyttjandegrad av möteslokalerna på cirka 50 procent.

Vid 295 av 625 genomförda möten har det varit mellan två till fem personer 
vilket innebär cirka 47 procent av samtliga möten. Detta resultat tyder på att 
det finns ett behov av flera mindre mötesrum för ett fåtal personer. I diagram 
1 kan man se nyttjandet av mötesrum specificerat på antalet deltagare, vilket 
även ger en bild av behovet större mötesrum.   

Tabell 1: Beläggning på kontorsarbetsplatser

Verksamhet Antalet mätta 
arbetsplatser

Nyttjandegrad 
procent

Kommunledningskontoret 67 60

Samhällsbyggnadsförvaltningen 77 67

Barn- och ungdomsförvaltningen 25 65

Socialförvaltningen 74 58

Totalt: 243 62



14

Diagram 1: Procentuell fördelning vad gäller antal mötesdeltagare
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7. Byggnation, lokalytor och funktioner i 
gymnasiefastigheten

7.1 Övergripande förutsättningar verksamheter som 
inte ryms – Vallentuna Friskola

För att såväl gymnasiet som centrala förvaltningskontoren ska rymmas i 
byggnaden är det en förutsättning att Vallentuna Friskola flyttar in i andra 
lämpliga lokaler. Eventuellt behöver även dansskolan Flex och 
tyngdlyftningsklubben omlokaliseras men i nuvarande förslag är detta inte en 
förutsättning och därför inte färdigutrett. 

När det gäller Vallentuna Friskola pågår arbetet och dialogen med friskolan 
inom ramen för en större lokalöversyn av kommunens fastighetsbestånd. 
Gemensamma dialog- och planeringsmöten med friskolan har genomförts, 
och pågår sedan 2020 där såväl Barn- och ungdomsförvaltningen Teknik- och 
fastighetsförvaltningen samt kommunledningskontoret är involverade. 
Dialogmöten sker även där kommundirektör och politiska företrädare träffar 
friskolan. Vallentuna friskola kommer erbjudas andra lokaler avsedda för 
grundskoleverksamhet i attraktivt läge utifrån verksamhetens behov.  

7.2 Förutsättningar för förvaltningsorganisationen
Vallentuna Kommuns förvaltningskontor fördelar sig idag på de tre förhyrda 
byggnaderna - Kommunalhuset, Tärningen och Tunahuset samt Kulturhuset 
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som är ägt av kommunen. I utredningen har förutsatts att kontorsdelarna i 
kulturhuset är kvar och fortsätter nyttjas, främst av kultur- och 
fritidsförvaltningen så som idag. Det innebär att vid beräkningar och 
dimensionering i ny lokalisering bortses från de ca 20 kontorsplatser och 
kontorsanställda som verkar i kulturhuset. 

I detta avsnitt presenteras förvaltningarnas identifierade specifika lokalbehov 
utifrån verksamhetsområden, funktioner och uppdrag. 

Det totala antalet medarbetare inom kommunens centrala förvaltningskontor 
har utvecklats enligt tabellen nedan. 

Förvaltning 2021-04-30 2020 2019 2018 2017 2016 2015

010 Kommunledningskontor 76 74 81 95 92 86 78

050 Samhällsbyggnadsförvaltningen 30 30 53 64 57 50 42

051 Teknik o fastighetsförvaltningen 39 38 0 0 0 0 0

060 Samhällsbyggnadsförvaltningen (BMN) 35 36 36 37 34 33 31

130 Barn o ungdomsförvaltningen 36 21 22 33 19 22 26

170 Socialförvaltningen 106 108 98 100 92 84 78

Totalt 322 307 290 329 294 275 255

Arbetsplatserna för dessa anställda är fördelade på 7 421 kvm lokalyta, vilket 
ger ett lokalnyttjande om ca 23 kvm/medarbetare.

En sammanställning där förvaltningarnas bedömda behov av hur arbetstiden 
behöver förläggas har genomförts under våren 2021. Resultatet är följande:

6

Förvaltning

1.Eget individuellt 
arbete som kan ske 
hemifrån (eller på 
arbetsplatsen)

2a.Eget individuellt 
arbete som måste ske 
på arbetsplatsen

2b. Varav 
telefontid (obs 
ange som andel 
av 2.a)

3.Mötes-
/grupparbetstid 
på kommunens 
egna kontor (fler 
än två personer)

Möten med externa 
klienter (2-3 
personmöten) på 
kontoret

4.Mötestid 
utanför 
kommunkon
toret

5.Arbetstid övrigt 
utanför kontoret, 
ej i hemmet (t ex 
besök, tillsyn, 
fältarbete etc) 

Barn- och ungdomsförvaltningen 48% 3% 1% 35% 4% 10% 1%

Socialförvaltningen 34% 27% 12% 18% 9% 10% 2%

Kommunledningskontoret 39% 25% 5% 21% 7% 7% 2%

Samhällsbyggnadsförvaltningen 70% 23% 1% 2% 2% 2% 2%
Teknik- och fastighetsförvaltningen 38% 28% 8% 11% 3% 4% 15%

Summa andel tid av total tid 46% 21% 5% 17% 5% 6% 4%
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7.3 Särskilda behov kopplade till lokalerna
I tidigare utredningsmaterial om nytt kommunhus samt i denna utredning 
har det framkommit att det finns ett anta särskilda aspekter som behöver 
hanteras i ett eventuellt genomförande. Detta är beaktat i det förslag som nu 
föreligger och kommer att kunna hanteras/lösas i en samlokalisering.

Vissa behov är gemensamma så som: 

 En stor variation av flera mötesrum och samtalsrum
 Telefonrum/hytter 
 Toaletter, 
 Plats för kaffe- och dryckesmaskiner, 
 Plats/platser för fika och lunchmåltider, 
 Uteplats 
 Vilorum
 Skåp för personliga artiklar och kläder 
 Förvaringsskåp för arbetsmaterial. 
 Hög grad av digitalisering i samtliga lokaler

Kommunledningskontorets särskilda lokalbehov

De särskilda lokalbehov som finns utifrån kommunledningskontorets 
verksamhet är: 

 Brandskyddat närarkiv i anslutning till arbetsplatserna
 ljudisolerade rum för samtal av sekretesskaraktär 
 arbetsmiljö som är anpassad oavsett funktionsnedsättning
 på ekonomiavdelningen finns ett behov av ett eget skåp till revisorerna 

som är till för handlingar (sekretess), samt behöver de ha tillgång till 
räkenskaper digitalt och underlag i pärmar

 IT avdelningen har behov av kopplingsrum, lager och labbrum/extra 
kontor.   

 Vigselrum (kan kombineras med annat rum)
 Arbetsplats anpassad för säkerhetskyddsklassat material
 Förvaring av skyddsklassat material

 Samhällsbyggnadsförvaltningens specifika lokalbehov

De särskilda lokalbehov som finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen är: 

 Brandsäkra närarkiv/dagarkiv och kassaskåp
 Parkering för tjänstebilar och tjänstecyklar (bilar fortsätter att 

parkeras i befintliga garage)
 Ombytesmöjligheter med dusch och förvaring av skyddskläder
 Förvaring av mätutrustning och prover
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 Stationära datorer med olika kart-och mätprogram som måste vara 
anslutna till 3D-skärmar.  

 Vissa arbetsplatser som är större (skrivbord) 
 Stora skrivare/plotter
 Plats stor nog att arbeta med plankartor

Teknik- och fastighetsförvaltningens specifika lokalbehov

 Mötesrum för känsliga möten med externa gäster. 
 Städverksamheten har behov av samlingsplats och ombytesplats.
 städservice behöver städförråd för förbrukningsmaterial, 

städmaskiner samt städvagnar
 Dagarkiv/närarkiv 
 Nyckelskåp (fastighetsavdelningen)

Barn- och ungdomsförvaltningens specifika lokalbehov

 Närarkiv
 Ljudisolerat testrum för elevhälsans arbete

Socialförvaltningens  Specifika lokalbehov

De särskilda lokalbehov som finns på förvaltningen är:

 Närhet till mötesrum (både större och mindre)
 Mycket kundkontakt flera gånger dagligen 
 Ljudkrav – samtal med inslag av sekretessuppgifter
 Myndighetsavdelningen har behov av samtalsrum. Idag har man 10 

samtalsrum som nyttjas till cirka 60 %
 Mötesrum/samtalsrum med klienter behöver uppfylla erforderliga 

säkerhets- och sekretesskrav
 Behov finns för ett videokonferensrum för vårdplanering (idag finns 

tekniken för videosamtal)
 Förvaring av handlingar med sekretessuppgifter
 Tillgång till förvaring av sekretesshandlingar (vid t.ex. upphandlingar 

och uppföljningar)

7.4 Förslag på utformning av kommunförvaltningens 
lokaler

Kommunförvaltningarnas behov av lokalytor är i utredningens förslag inrymt 
på våningsplan 3 i gymnasiebyggnaden samt vissa del av våningsplan 1 och 
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mindre del våningsplan 0. Ytornas inplacering och fördelning framgår av den 
beskrivning med ritningar och idéskisser som kommunen tagit fram 
tillsammans med konsultföretaget Arcona. (Bilaga 2). I bilagan framgår hur 
detta förslag fördelar ytan på olika rum och funktioner. 

Huvudentrén till kommunkontoret blir den högra entrén till byggnaden, sett 
från Roslagsbanan. 

De behov och funktioner som kartlagts är beaktade i den bifogade 
lokalritningen (bilaga 2) men ett fördjupat arbete behöver fortsätta i en 
genomförandefas.

Den totala ytan som kommunförvaltningen skulle ta i anspråk är ca 3 000 
kvm, att jämföras med ca 7 400 kvm i nuvarande fastigheter. Det innebär en 
avsevärt högre yteffektivitet som möjliggörs genom ett platsflexibelt arbete 
mellan närvaro på kontoret varvat med distansarbete (hemifrån). Kontoret 
som helhet utformas för ett i grunden aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Lokalytorna byggs om så att ytorna optimeras, ljusgenomsläppet ökar, 
ljudakustiken anpassas och att siktlinjer och rymdkänsla förbättras. På 
våningsplan ökas innertakhöjden med drygt en meter genom att ta bort 
nuvarande innertak och hantera ventilationsrör och elektriska dragningar 
utifrån detta. 

Utformning av de individuella arbetsplatserna sker utifrån zonindelning 
beroende på vilken typ av aktivitet (arbete) som ska ske i respektive zon. Här 
tas också hänsyn till ljudnivåer, avskärmning med tanke på att arbeta ostört 
eller med sekretessuppgifter, samt andra ytor för behov av livligare arbete. 

Jämför man den faktiska ytan för kontorsarbetsplatser för individuellt arbete 
per möjliga närvarande medarbetare är den i nuvarande lokaler 12 kvm (297 
medarbetare ) och i den föreslagna kontorslösningen i gymnasiet 7,9 kvm 
(drygt 150 medarbetare).

Den planerade totala användningen av ytorna för kontorslösningen är cirka 9 
kvm per anställd (Beräknat på samtlig kontorspersonal på 
Kommunledningskontoret, socialförvaltningen, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknik- och fastighetsförvaltningen samt 
Barn- och ungdomsförvaltningen). Beräknar man istället ytan per samtidiga 
närvarande på kontoret (beräknat antal utifrån lokalernas utformning =250) 
utifrån det antal som är det 12 kvm medarbetare. 

Det gör kontorslösningen till väsentligt mer kostnadseffektiv i form av 
nyttjandenivå än de huvudsakligen cellkontorsytor vi förhyr idag, samtidigt 
som det bygger på att samtliga medarbetare inte ska sitta vid individuella 
arbetsplatser samtidigt.
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 (För beräkningar av kvm per medarbetare samt andra rumsliga enheter se 
bilaga 5)

7.5 Tekniska förutsättningar och lösningar
Arcona har bistått med en bedömning av de byggnads- och 
installationstekniska förutsättningarna och kommit fram till att fastigheten är 
fullt duglig och möjlig att använda efter ombyggnationer och anpassningar för 
den planerade kontorsverksamheten samt gymnasiets verksamhet. 
Ventilationsanläggning/maskinrum flyttas bland annat upp i nytt rum på 
byggnadens tak och dimensioneras för ändamålet. Det frigör också ny yta för 
gymnasieverksamheten. Nya rördragningar och installationer för ventilation, 
el, vatten och avlopp kommer att behövas.  De tekniska beskrivningarna finns 
i sin helhet bilaga 3 och 4. 

7.6 Gemensamma interna ytor
Är de ytor som är tillgängliga för samtliga inom verksamheten huvudsakligen 
på plan 3. Dessa ytor ligger innanför den första säkerhetsgränsen och är 
tillgängliga för externa besökare som blivit mottagna av en representant från 
kommunen.

Några funktioner som finns i de gemensamma interna ytorna är:

Lobbydel  

Arbetsplatser och ytor/rum indelade i olika aktivitetszoner

Mötesrum i olika storlek för olika ändamål

Samtalsrum

Telefonhytter

Vilorum

Toaletter

Personalskåp

Olika mindre förrådsskåp

Kaffebar/fikaplatser  

Takaltan med stolar och bord 

Informationsytor/skärmar
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Omklädningsrum

Arbetsplatser och mötesrum inrättas och utformas så att så väl tjänstemanna-
organisationen som de behov som finns för det politiska arbetet tillgodoses. 

7.7 Arkiv

7.7.1 Centralarkiv

Centralarkivet bevarar och vårdar de viktigaste arkivhandlingar från 
kommunens verksamheter, organisatoriskt tillhör centralarkivet 
kommunledningskontoret. 

I nuläget förfogar kommunledningskontoret över totalt 227,5 kvm 
centralarkiv.

Ett framtida centralarkiv förväntas kunna inrymmas i källarplanet på 
gymnasiets byggnad (förutsatt kompakthyllor), gallringsarkiv 32 kvm och 
föreningsarkiv 22 kvm. 

Arkivlokalen ska byggas så att den är: 

 Skyddad mot vatten och skadlig fukt. Ex. genom att vattenrör ej ska 
dras igenom eller i anslutning till lokalen. 

 Skyddad mot brand och skadlig upphettning. 

 Skydda mot skadligt klimat- och miljöpåverkan. 

 Skyddad mot stöld och obehörig åtkomst

Utöver plats för kompakthyllor behöver lokalen inrymma plats för skrivbord, 
större arbetsytor och kopiator/scanner. 

7.7.2 Närarkiv 

Närarkiv är ett komplement till centralarkiv. I nuläget förfogar den centrala 
administrationen på förvaltningarna över en stor mängd mindre närarkiv, 
eller dagarkiv som det ibland benämns. Totalt finns det nära 400 kvm i 
nuvarande lokaler. I en utredningens förslag är det krympt till drygt 100 kvm. 
Det innebär att en betydande effektivisering av fysisk förvaring behöver göras. 
Att det idag finns så mycket yta betyder inte att det motsvarar det faktiska 
behovet, då mycket icke-nödvändigt material också förvaras i dessa arkiv. 
Effektiviseringen behöver bestå i att endast nödvändigt och avsett material 
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förvaras i arkiven samt att en digitalisering genomförs på alla områden där 
det är möjligt. 

De närarkiv som ska finnas i de nya lokalerna ska vara byggda brandsäkert 
och skydda mot obehörig åtkomst. 

7.7.3 E-arkiv:

I ett nytt kommunkontor ska E-arkiv vara den självklara huvudregeln för 
samtliga handlingar där det är möjligt.

7.8 Lunchrum och måltider
Lunch och måltidsrum förläggs huvudsakligen i anslutning till gymnasiets 
matsal där det kan inrymmas ett rum för kylar/frysar och microugnar samt 
två mindre rum att sitta och äta i. Planeringen bygger också på att de 
anställda nyttjar gymnasiet matsal antingen för den egna medhavda maten 
eller köper av skolrestaurangen. 

Personalen har också nära tillgång till flera matställen/restauranger i centrala 
lägen med olika inriktning. Det är en del av fördelen med placeringen av 
kommunkontoret i centrala Vallentuna och också viktigt att vi utgör ett 
kundunderlag ur perspektivet levande centrum.  

8. Ytor i anslutning till entrén

8.1 Publika ytor
Ytorna på våningsplan 0 ligger utanför den inre säkerhetszonen och här kan 
med fördel möten med externa deltagare förläggas samt olika möten med 
kunder och klienter. Dessa är då mer publika och öppna att besöka. Säkerhet 
behöver upprätthållas men det ska inte upplevs som påträngande och 
utestängande. 

Ledorden i det tidigare arbetet med en ny lokalisering av 
kommunförvaltningarna  har varit service, tillgänglighet och samarbete. Det 
är ledord som även fortsättningsvis är giltiga.  Målsättningen är att det nya 
kommunkontorets entré och nedre plan ska vara utformat för att enkelt och 
välkomnande möta invånare och övriga besökare. 

På detta våningsplan planeras bland annat

- Kommunkontorets huvudentré
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- Lobby
- Reception/internservice
- Flera olika mötes- och samtalsrum för främst möten med externa 

deltagare (flexibla i storlek)
- Vigselrum (alternativt kan detta finnas i Kulturhuset istället) 
- Trappa och hiss upp till kommunkontorets huvudsakliga våningsplan 

(3)

Många kommuner skapar idag utökad service för medborgare och annan 
verksamhet i kommunen i anslutning till entrén. Ambition är att i det nya 
kommunkontoret skapa möjligheter att ge service till kommunens 
medborgare, företag och föreningar. Denna mer publika servicefunktion 
kombineras med möjligheterna som finns, och kan utvecklas, i Kulturhuset.  

Med tillgänglighet kommer också säkerhetsfrågor. Alla besökare till 
kommunkontoret ska välkomnas på ett värdigt, trevligt och professionellt sätt 
samtidigt som ingen medarbetare eller besökare ska känna sig otrygg eller bli 
utsatt för våld i samband med besök. Receptionen ska sköta tillträdesaccessen 
till kommunkontorets övriga delar. För att förenkla och arbeta säkert inryms 
därför externa möteslokaler i entréns närhet. 

8.2 Kommunalt ägda bolag
Kommunen har i dagsläget, och inte heller i planeringen framåt, behov av 
lokaler i byggnaden för koncernbolag. 

8.3 Näringsliv
Det finns cirka 3 800 registrerade företag inom Vallentuna kommun varav ca 
2 000 kan bedömas vara verksamma. Det är viktigt att kommun och 
näringsliv kan samverka och att kommunen skapar goda förutsättningar för 
näringslivet att verka. I kommunkontorets entréplan kan möten med 
näringslivet ske och det kan också finnas möjlighet för näringsidkare att hyra 
rum där kvällstid. Funktionen med nuvarande lokal för näringslivet i 
kommunalhuset behöver ses över i samband med en flytt och de funktioner 
som bedöms behövas i framtiden bör fördelas på bästa sätt mellan nya 
lokaliseringen och Kulturhuset. 

8.4 Föreningar
I Vallentuna kommun finns ett starkt föreningsliv. Detta ses även som en 
styrka för kommunen och något man vill ta vara på. På samma sätt som för 
näringsidkare skulle föreningar kunna hyra/låna lokaler i entréplanet. Att 
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föreningar skulle förlägga viss del av sina möten och träffar här skulle bilda ett 
positivt sammanhang med sporthallen och teatern i samma del av byggnaden.

8.5 Förstärkt intern service
I ett nytt kommunkontor och med ett arbetssätt som ökar fokus på service 
utåt och på ett mer flexibelt, integrerat samarbete mellan olika förvaltningar 
och verksamheter kommer behovet av en väl fungerande intern service att 
vara stort. Vaktmästeri, Konferensstöd. I ett kontor där arbetsplatserna inte 
är personknutna och i stort sett alla ytor gemensamma är det viktigt att 
trivselregler hålls och att en god servicefunktion finns som ser till att 
arbetsplatsen som helhet fungerar väl och är snygg och prydlig. Internservice 
behöver i ett aktivitetsbaserat och flexibelt kontor både ge service men också 
ha en uppgift att se till att regler efterlevs.  

8.6 Tillgänglighet och anpassningar för 
funktionsnedsättning

Byggnaden behöver i sin helhet vara anpassad efter moderna krav på 
tillgänglighet vad gäller begränsad rörlighet, syn och hörsel. Såväl för 
besökare som de som arbetar i byggnaden. Detta behöver utredas som en 
särskild del i en eventuell fortsatt planering.     

9. Förutsättningar och planerad 
utformning av Vallentuna Gymnasiums 
verksamhet

Vallentuna gymnasium har i dagsläget ca 350 elever fördelade på två 
högskoleförberedande program, fem yrkesförberedande program och fyra 
introduktionsprogram. I regionen ses dock en brist på antalet 
gymnasieplatser framöver. I nordost klustret (Täby, Danderyd, Vaxholm, 
Österåker, Norrtälje, Vallentuna) visar prognoser att antalet gymnasieelever 
kan öka kraftigt fram till 2027. Befolkningsprognoserna har dock blivit mer 
osäkra i och med att pandemin ändrat beteendemönstren på 
bostadsmarknaden och flera Stockholmskommuner har sett kraftigt 
inbromsande tillväxt eller till och med minskning av befolkningen. 
Kommunen bör ändå ta höjd för att en tydlig ökning kan ske under 
kommande tioårsperiod som helhet. I bifogat diagram framgår den 
prognostiserade ackumulerade ökningen av personer i gymnasieålder i 
Vallentuna kommun. Enligt prognosen finns det år 2029 trehundratjugoen 
ungdomar 16-19 år än år 2020.
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Ålder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
16 506 521 482 512 521 508 558 552 556 557
17 453 497 514 477 508 515 503 553 546 554
18 478 441 485 500 470 496 502 496 540 540
19 417 453 426 463 481 453 476 486 478 524

Summa 1854 1912 1907 1952 1980 1972 2039 2087 2120 2175
Ack ökning 58 53 98 126 118 185 233 266 321

I dagsläget är det osäkert hur planeringen av nybyggnationer eller 
utbyggnationer av befintliga gymnasieskolor i regionen ser ut. Vallentuna 
gymnasium behöver därför bereda plats för att ta emot fler elever än tidigare. 
I denna utredning har planerats för en möjlig kapacitetsökning med upp till 
30% jämfört med nuvarande antal elever. Det innebär en elevvolym på ca 450 
personer jämfört med 350.  

På de högskoleförberedande programmen går elever med relativt riket låga 
meritvärden från grundskolan. Många elever har haft extra anpassningar och 
särskilt stöd i grundskolan och har fortsatt behov av det. Trots det tar 
Vallentuna gymnasium emot upp till 32 elever per klass på dessa program. 
För att kunna ta emot så många elever som möjligt från Vallentuna till 
samhällsvetenskapliga programmet har skolan valt att erbjuda två 
inriktningar på programmet. Detta medför att skolan har behov av att i 
årskurs två och tre behöva dela klassen när de läser sina respektive 
inriktningskurser. 

På yrkesprogrammen är meritvärdena generellt sett också relativt riket lägre. 
Dessa elever har i än högre utsträckning haft extra anpassningar och särskilt 
stöd i grundskolan och har fortsatt behov av det. I fordonsverkstaden och i 
bygglokalen tar skolan av säkerhetsskäl in max 18 elever per 
undervisningsgrupp. På övriga yrkesprogram finns ingen maxgräns, men ett 
riktvärde är 25 elever. På grund av ekonomiska skäl har skolan valt att 
samläsa gymnasiegemensamma ämnen i årskurs 1 och 2, och har då satt en 
maxgräns på 32 elever per klass. I det fastställda utbudet av program planerar 
skolan att ta emot tre yrkesklasser per år. Att ha rymliga rum för samtliga 
dessa klasser på nationella program är en förutsättning för att kunna vara mer 
än en lärare i klassrummet, till exempel lärarassistent(er), kurator, 
specialpedagog, skolsköterska, SYV vilka är några av de vanligare 
stödinsatserna. Vallentuna gymnasium tar även emot VFU-studenter, övriga 
auskulterande samt föreläsare och grupper. Klassrummen för 
helklassundervisning på de nationella programmen bör därför vara anpassade 
till yta och luftflöde att rymma ca 35-40 personer. 

En annan vanlig stödinsats för eleverna är att kunna studera enskilt 
tillsammans med en lärarassistent. Det kan ske under lektionstid eller på 
raster, inplanerat eller spontant, i en öppen verkstad, där lärarassistenter och 
vaktmästare även sköter den dagliga IT-supporten åt eleverna. En sådan lokal 
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bör rymma ca 25 personer och vara anpassad på ett sätt att den är 
lättillgänglig för samtliga elever och inbjuda till såväl studier som frirum, 
gärna med studiebås, öppna ytor, förvaring av IT-utrustning, studieplatser för 
flera samt någon yta för återhämtning. 

Ytterligare en stödinsats kan vara att elever studerar enskilt, eller i grupp 
utanför klassrummet. Några elever fungerar bäst i ett grupprum, medan 
andra elever fungerar bättre i en öppen yta där de inte blir störda. Det behövs 
således flera grupprum i direkt anslutning till klassrummen där 
helklassundervisning på de nationella programmen bedrivs. Det behöver 
också finnas tillgång till öppna ytor där man inte blir störd av andra i direkt 
anslutning till klassrummen, anpassade med ljus för studier och för att kunna 
möbleras för studier. 

För elever på yrkesprogrammen behövs klassrum som är anpassade efter 
deras behov när de läser sina programgemensamma kurser. För 
teoriundervisning på yrkesprogrammen krävs yta för förvaring av 
yrkesspecifikt förevisningsmaterial (motordelar, byggmodeller, 
utställningsmontrar, möjlighet att göra modeller av lantbruksgårdar, 
hunddagis, förskolor etc.) så även om en stipulerad maxgräns på dessa 
program är 25 elever behöver de till ytan vara anpassade för att fylla 
respektive programs behov. Utöver ovanstående gäller samma som tidigare 
gällande stödinsatser och VFU-studenter och externa föreläsare och grupper. 
Detsamma gäller med grupprum och öppen yta för studier. 

På introduktionsprogrammen behövs 2 klassrum till de elever som läser 
språkintroduktion (IMS). Det är svårt att sia om storleken på dessa, 
Vallentuna gymnasium har i uppdrag att ta emot samtliga Vallentunas elever 
som faller inom målgruppen. Det varierar från år till år, beroende på 
nationella och kommunala beslut. En grupp på språkintroduktion bör inte 
vara större än att två lärare kan dela på 50 elever. Dock behöver stor 
flexibilitet finnas utifrån de olika nivåerna som eleverna ligger på i olika 
grupper. En klass kan alltså bli upp till 32 elever även på IMS. Elever på IMS 
har ofta ett stort stödbehov och inte sällan delas grupper av lärare och övrig 
personal för att kunna få till bra förutsättningar för lärande. Det kräver en 
flexibilitet i lokalerna för att kunna nå dessa förutsättningar, tex i form av 
halvklassrum och liknande. Utöver ovanstående gäller samma som tidigare 
gällande generella stödinsatser och VFU-studenter och externa föreläsare och 
grupper. Detsamma gäller med grupprum och öppen yta för studier. 

Elever som läser programintriktat val (IMV) läser integrerat med elever på de 
nationella programmen och räknas in i undervisningsgrupperna för 
respektive program som de läser mot. 

Elever som läser yrkesintroduktion (IMY) kan läsa integrerat med elever på 
ett nationellt program, men kan även göra större delen av sin utbildning på 
praktik. De dagar de sistnämnda eleverna är på skolan läser de oftast 
integrerat med de elever som läser individuellt alternativ (IMA) i något eller 
några av de grundskoleämnen de saknar behörighet i. I annat fall läser de 
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enskilt med stöd av någon lärare eller lärarassistent och behöver tillgång till 
ett studierum för detta. IMY är öppet att söka även för elever från 
grundsärskolan. 

För elever som läser individuellt val (IMA) gäller samma som för elever som 
läser språkintroduktion, det vill säga att det är svårt att sia om kvantiteten 
elever som skolan behöver bereda plats för. Vallentuna gymnasium tar emot 
samtliga elever folkbokförda i Vallentuna som inte uppfyller behörighet till 
något annat program. I dagsläget läser ca 24 elever individuellt val och om 
inget trendbrott sker kommer antalet elever att öka. Skolan räknar med att ha 
ca 8 elever per grupp på IMA. Generellt har elever som läser individuellt val 
väldigt stora behov av anpassningar, stöd och särskilt stöd, vilket ställer höga 
krav på lokalernas utformning. Eleverna har och kommer att ha behov av 
egen ingång, men elever som inte har det behovet ska inte behöva “förpassas” 
till en egen ingång utan kunna ta sig till lokalerna genom huvudentrén, 
tillgång till egna toaletter, tillgång till egna grupprum, egna studieplatser i 
klassrummet och egna platser för återhämtning. Det behöver vara lätt att ta 
sig till matsal och det ska vara lätt att ta sig till skolans övriga gemensamma 
ytor tex bibliotek och EHT-teamets lokaler. Ytorna i undervisningslokalerna 
bör vara rymliga och absolut inte klaustrofobiska. Det behöver finnas gott om 
plats för förvaring i lokalerna. 

Arbetslagens klasser behöver ligga i direkt anslutning till varandra och där 
behöver även personalens arbetsrum finnas. Som nämnts ovan är det alltså 
kring dessa klassrum som det behöver finnas grupprum och öppna ytor för 
studier. Vår pedagogiska idé är att lärare och elever ska vara nära varandra 
och tillsammans arbeta för såväl en god arbetsmiljö som för att utveckla det 
undervisningsnära arbetet. 

Generellt för samtliga lokaler är att det krävs att de uppfyller krav för att ta 
emot elever med såväl fysiska som neuropsykiatriska funktionsvariationer. 
Samt att ljud- och ljusmiljön är anpassad för skola och att lokalerna om 
möjligt är flexibla.

Det förslag som nu föreligger för utformning av lokaler tillgodoser gymnasiets 
bedömda behov och är framarbetat tillsammans med Barn- och 
ungdomsförvaltningen samt rektor för gymnasiet (bilaga 1).  
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Lokalbehov
Program/klasser Antal salar Elever/rum Kommentar

Yrkesprogram 7 35-40 personer
3 av rummen samnyttjas mellan årskurserna för att rymma 
elever i åk 1 och 2 som läser programgemensamma ämnen.

Samhällsvetenskapsprogrammet 4 35-40 personer

NPF-anpassat samhällsvetenskapligt program 3 10-20 personer
Egen ingång (se avsnitt NPF-anpassat 
samhällsvetenskapligt program)

Ekonomiprogrammet 3 35-40 personer
Språkinroduktion 2 35-40 personer Med möjlighet till halvklassrum.
Introduktionsprogram 3 10-20 personer Egen ingång (se avsnitt IMA)
Totalt 22 klassrum

Specialsalar
Bildsal 1 35-40 personer
Kemisal 1 20
Kemiprepp 1
Fordonssalar - Kvar i befintliga lokaler
Bygg- & anläggningssalar - Kvar i befintliga lokaler

Administration/Övrigt
Rektorsexpedition 1 st Kvar i befintliga lokaler
Cafeteria/hängyta 1 st
Utrymmen för elevskåp 1-5st 400-450
Grupprrum 10-20st
Lärararbetsrum 3st 15 Totalt 45 arbetsplatser uppdelade på 3 rum
Vilorum elever 1
Skötrum med wc för elever 1
Skolsköterska 1st I anslutning till wc och vilrum
Kurator 1st
Specialpedagog 1st
Studie- och yrkevägledare 2st Har idag rum på rektorsexpeditionen
Bibliotek 1 st

Studielandskap 3st

En yta behöver rymma ca 100 elever för större samlingar 
med möjlighet att avgränsa salen (i dagsläget används 
matsal och bibliotek för det ändamålet). En yta behöver 
rymma gymnasiets egen IT-support (se specifikation i text)

Personalpentry/personalrum 1st

Nyckeltal yta
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STATUS IDAG Yta
Antal 
elever

Lokal
yta 
per 
elev

FRISKOLA 1 335 kvm
FORDON 1 015 kvm 31 33 kvm
BYGG 1 465 kvm 29 51 kvm
GYMNASIUM 5 162 kvm 288 18 kvm

8 977 kvm

Sammanslagning hela gymnasiet Yta
Antal 
elever

Lokal
yta 
per 
elev

FORDON 1 015 kvm 31
BYGG 1 465 kvm 29
GYMNASIUM 5 162 kvm 288
TOTALT GYMNASIUM 7 642 kvm 348 22 kvm

EFTER SAMLOKALISERING Yta
Antal 
elever

Lokal
yta 
per 
elev

FORDON 1 015 kvm 31 33 kvm
BYGG 1 465 kvm 29 51 kvm
NY YTA GYMNASIUM 3 560 kvm 288 12 kvm

6 039 kvm

Jämförelsetal yta med vissa andra gymnasium

Vallentuna - 
efter 
samlokaliser
ing FORDON 1 015 kvm 31 33 kvm

BYGG 1 465 kvm 29 51 kvm

GYMNASIUM 3 560 kvm 288 12 kvm

TOTALT 6 039 kvm 348 17 kvm
Linköping 
(2020) Högskoleförberedande program 11 kvm

Yrkesförberedande program 21 kvm
Introduktionsprogram 20 kvm

Haninge 
(2018) Högskoleförberedande program 12-14 kvm

Yrkesförberedande program 18-20 kvm

Täby 2021 Tibble gymnasium 11 678 kvm 1 700 11 kvm

Åva gymnasium 20 190 kvm 1 300 10 kvm

Halmstad
Kattegattskolan, byggd i 2 etapper från 
2015-2020 17 170 kvm 1 600 11 kvm

Sollentuna Rudbecksgymnasiet 21 000 kvm 2 100 10 kvm

Stockholm
Anna Whitlocks gymnasium, öppnade 
hösten 2018 20 000 kvm 2 200 9 kvm
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10. Arbetssätt som kommunkontoret 
utformas för

I den kommunhusutredning och förstudie som genomfördes under 2016/2017 
kom utredningen fram till att förorda ett aktivitetsbaserat arbetssätt med ett 
flexibelt kontor anpassat för det. Detta har tagits som utgångspunkt även i 
denna utredning och är en förutsättning för att kunna inrymma 
förvaltningskontorens verksamhet samlokaliserat med gymnasiet. 

Det finns för- och nackdelar med alla olika sätt att organisera arbete och att 
utforma lokalerna, i nuläget sker en fundamental omvärdering som följd av 
pandemin av vad ett kontor är, på vilket sätt och i vilken omfattning det 
behövs och vad vi huvudsakligen kommer att göra nära vi är där. Vi bedömer 
att det flexibla och aktivitetsbaserade kontoret är den bästa utgångspunkten 
att fortsätta utformningen från. Det som har tillkommit under senare år är att 
till det aktivitetsbaserade kontoret med olika miljöer och zoner kan läggas 
distansarbete (hemmet som arbetsplats). En mix av distansarbete och arbete 
på kontoret är också en förutsättning för utformningen av ett kommunkontor 
i gymnasiets lokaler.   

10.1 Flexibelt kontor med varierade 
aktivitetsbaserade arbetsplatser

I det moderniserade kontoret skapas områden för olika typer av 
arbetsuppgifter och utformningen av lokalerna samt möbleringen ska stödja 
de olika aktiviteter som utförs i lokalerna under arbetsdagen. När en anställd 
påbörjar sin arbetsdag ska det finnas möjlighet att välja en miljö som 
överensstämmer med det behov som arbetstagaren har. Behöver den 
anställde arbeta i en grupp finns det områden som gör det möjligt. Ska hen 
utföra arbetsuppgifter som kräver en hög grad av koncentration finns det 
områden där den anställde kan vara fri från störningar. De flexibla och 
varierade lokalerna, anpassade efter varierande behov under dagen, betyder 
att personalen i mycket stor utsträckning inte har en fast arbetsplats utan det 
är arbetsuppgifterna som styr genom att personen placerar sig i ett område 
där hen mest effektivt kan få dem gjorda. Ett flexibelt och aktivitetsorienterat 
kontor främjar den sociala interaktionen mellan medarbetare på ett bredare 
plan (mellan förvaltningar och avdelningar), underlättar snabb 
kommunikation och möjliggör mer effektiva möten. Personalen får ett stort 
inflytande och ansvar över det egna arbetet vilket avser att skapa en ökad 
medarbetarnöjdhet och ett bra resultat. Det finns också ergonomiska fördelar 
med att inte behöva sitta ner på samma plats under en längre tid samtidigt 
som ett varierande arbetssätt förespråkar rörelse, vilket är positivt för hälsan. 
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11. Arbetsmiljö, organisation, ledarskap 
och medarbetarskap
Det finns många fördelar med att välja ett flexibelt kontor med 
aktivitetsbaserade arbetsplatser men samtidigt många utmaningar som 
måste beaktas och bearbetas. I nästkommande avsnitt beskrivs områden 
där det finns utmaningar, men samtidigt fördelar ifall de behandlas på rätt 
sätt

I detta kapitel redogörs för aspekter som behöver beaktas vid en övergång 
till aktivitetsbaserat arbetssätt som dessutom sker platsflexibelt så väl 
inom kontorets lokaler som i en variation av distansarbete och arbete på 
kontoret. Ett tydligt omställningsarbete behöver ske fram till dess att en 
inflyttning i de nya lokalerna sker. 

Flera delar har organisationen redan prövats i och fått ställa om till under 
de pandemisrestriktioner som tillämpats under Covid19-pandemin sedan 
mars 2020. Utgångspunkter tas i den lagstiftning som gäller inom 
området och utgörs av: 

- Arbetsmiljölagen (AML)
- Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 

2020:1)
- Arbetsmiljöverkets föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö 

(AFS 2020:1) 
- Belastningsergonomi (AFS 2012:2) Arbetsmiljöverkets föreskrift om 

belastningsergonomi
- Arbetsplatsens utformning (AFS 2021:1) Arbetsmiljöverkets föreskrift 

om arbetsplatsen utformning

11.1 Arbetsgivaransvaret vid hem- och 
distansarbete

Arbetsgivaransvaret gäller då arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens 
räkning. Arbetsgivaransvaret gäller oavsett om arbetet sker på arbetsplats 
eller i hemmiljö. Arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att 
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. 

I en organisation där arbetsgivare har många medarbetare som arbetar 
hemifrån krävs tydliga arbetsmiljörutiner och ett ordnat systematiskt 
arbetsmiljöarbetet där undersökningar, riskbedömningar, åtgärder och 
handlingsplaner är centrala processer. 

Precis som på en arbetsplats behöver arbetsgivaren se till att följande 
områden är godtagbara i hemmiljön där arbetstagaren utför arbete för 
arbetsgivarens räkning.
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- Arbetsställning och belastning – ergonomi
- Ljus och belysning
- Ljud och akustik
- Temperatur och klimat
- Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vid arbete hemifrån krävs en nära och regelbunden dialog mellan 
arbetsgivare och arbetstagare för att fånga upp tecken på problem och ohälsa. 
Samtliga ovanstående områden skall utgöra grunden för en riskbedömning 
som beslutsunderlag för att avgöra huruvida arbetstagaren kan arbeta på ett 
säkert sätt i en hemmiljö. Arbetstagarens hem är dock en privat sfär dit 
arbetsgivaren inte har tillträde annat med arbetstagens medgivarende. Om 
någon inte vill visa upp sin arbetsplats och hem behöver denna i stället 
beskriva den på ett sätt som gör att arbetsgivaren kan göra en bedömning. 

Om en arbetstagare skadar sig när den utför arbete spelar det ingen roll vart 
arbetet utförs. Skadan skall alltid anmälas och arbetstagaren ansvarar för att 
informera arbetsgivaren vad som inträffat.

Inför en övergång till en organisation som innebär såväl arbete på 
kommunens kontor som på en hemarbetsplats behöver ovanstående faktorer 
belysas med syfte att skapa styrdokument, rutiner, instruktioner och metoder 
för att säkerställa att arbetsgivaren kan ta arbetsmiljöansvaret. 

Val av hemarbete (där arbetsgivaren tillhandahåller en hemarbetsplats) bör 
vila på en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som rör 
relevanta ovanstående områden inklusive avtal om inventarier och övrig 
utrustning. 

AFS 2020:1 (Arbetsplatsens utformning) omfattar i sin nuvarande utformning 
inte hemarbetsplatsen då arbetsgivaren inte råder över platsen i hemmet. 
Utformning och hur hänsyn tas till denna lagstiftning är inte 
Vallentunaspecifik utan är ett område för utveckling och tolkning brett över 
samtliga organisationer som tillämpar distansarbete helt eller delvis.

11.1.1 Arbetssätt hittills gällande hem- och distansarbete

Under pandemin har arbetsgivaren Vallentuna kommun kontinuerligt 
utformat arbetssätt som går att dra nytta av i en framtida organisation som 
förutsätter tillgång till hemarbetsplats. Generellt har arbetsgivaren (i linje 
med befintliga rutiner) undersökt/kartlagt/åtgärdat arbetsmiljön samt utifrån 
detta skapat aktiviteter att genomför och följa upp. Här nedan följer ett antal 
olika arbetssätt och metoder som används under denna tid.
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- Digital skyddsrond är genomförd för att belysa upplevelserna av var 
och ens arbetssituation.  Skyddsronden spänner över samtliga 
undersökningsdelar. (Tekniska förutsättningar, organisatoriska och 
sociala förutsättningar, ledarskapsfrågor och det digitala stödet)

- I kommunens planerings- och uppföljningssystem Stratsys finns en 
skyddsrond som är öppen för samtliga verksamheter att använda.

- Anonyma digitala undersökningar för att komplettera 
skyddsronderna. Syftar att belysa sådant som inte kommer fram i 
andra undersökningar eller i samtal mellan chef och medarbetare 

- Utarbetat rutiner för tillfälligt distansarbete där fokus ligger på det 
nära ledarskapet, avstämningar, uppföljningar och dylikt. 

- Utvecklat ”Chefens verktygslåda” där det finns stöd för chefer och 
arbetsgrupper

- En utredning (inkl. enkät) som spänner över fler om rådet om 
uppfattningen om att arbete hemma. Utredningen är genomförd i 
samarbete med samtliga förvaltningar. 

- Inköp av utrustning för hemarbete. Upphandlingsavdelningen är 
involverad

- Arbetsmiljögrupperna har en utökad roll och utgör ett viktigt forum i 
att systematiskt följa upp hemarbete. 

11.1.2 Omvärldsorientering och deltagande i olika 
nätverk 

Det sker en ständig utveckling av hur organisationer utformar sina 
arbetsplatser och kommunen följer denna utveckling. Kommunens HR-
avdelning har ett uppdrag att bevaka nutida analyser och rön. Det finns 
fördelar och nackdelar med samtliga former av arbetsplatser. Pandemin har 
satt extra ljus på att en återgång till hur det var tidigare och vad som anses 
vara det ”normala” inte är den väntade eller önskade vägen att gå. Allt oftare 
framkommer att en ökad flexibilitet mellan distansarbete och arbete kontoret 
lär bli det nya normala och att vad vi gör när vi väl är på kontoret skiljer sig 
mellan befattningar och medarbetare. För vissa kommer det att vara främst 
för möten och samarbeten man är på kontoret och för andra att få sitta ostört 
i en ändamålsenlig miljö och arbeta. Detta talar ytterligare för att utforma ett 
blandkontor för olika aktiviteter.   



33

Förutom att hålla sig uppdaterad inom forskning och vad som i övrigt skrivs 
och diskuteras inom området deltar kommunen i olika nätverk för 
omvärldsbevakning inom området: Sveriges k0mmuners och regioners 
strategiska arbetsmiljö nätverk/arbetsgrupp, HR-chefsnätverket , nätverk 
med andra kommuner.

Kommun arbetar med att anpassa rutiner för hur arbetsmiljöansvaret ska tas 
framöver. (Under pandemin har bland annat digitala skyddsronder 
genomförts).

Relevanta styrdokument inom arbetas fram under 2021-2022, det kommer till 
stor del ske i samverkan med andra organisationer och kommuner men vid 
behov anpassas för att fungera i Vallentuna kommun.

En riskbedömning har förberetts och genomförs om beslut tas om att 
genomföra en samlokalisering. 

11.2 Arbetsorganisation

11.2.1 Arbete i nytt kommunkontor

Arbetsplatserna i kommunkontoret kommer utgöras av en aktivitetsbaserad 
(eller motsvarande benämning) kontorsmiljö. Grunden i det 
aktivitetsbaserade kontoret är att arbetsgivaren skapar olika zoner för olika 
typer av arbetsuppgifter och att möbleringen ska stödja de olika aktiviteterna 
som utförs i lokalerna. För att kontorslösningen ska bli funktionell krävs 
också ett aktivitetsbaserat arbetssätt. När de anställda skiftar arbetsuppgifter 
ska de kunna välja en miljö som stämmer överens med de behov man har. 
Behöver man arbeta i en grupp finns zoner som gör det möjligt. Ska man 
utföra arbetsuppgifter som kräver koncentration finns zoner för detta där 
man kan vara fri från störningar. Alternativt kan arbetsuppgifter som kräver 
koncentration och enskildhet utföras i hemarbetsplatsen. Det är en naturlig 
drivkraft hos medarbetare att muta in ett revir och det gäller även på arbetet. 
Transformationen till ett aktivitetsbaserat arbetssätt behöver förberedas och 
implementeras i god tid.

Aktivitetsbaserade kontor är historiskt sett en relativt ny företeelse, men har 
nu funnits i olika faser sedan 1970-talet. De erfarenheter som finns visar på 
att anställda själva i större utsträckning än i traditionella kontorslösningar får 
ta ansvar för när, var och hur arbetsuppgifterna ska genomföras på lämpligast 
sätt och med bäst resultat. Detta stora inflytande över det egna arbetet kan, 
liksom i cellkontor, tala för bättre hälsa och högre arbetstillfredsställelse. 



34

Sammantaget kan aktivitetsbaserade kontor ge möjlighet till hög flexibilitet 
vid omorganisationer eller förändringar i personalstyrkan. 

Aktivitetsbaserad kontorsmiljö kan underlätta kommunikation genom att 
man inte har fasta arbetsplatser vilket ökar möjligheterna till interaktion. I 
motsatts till detta finns risker att medarbetare som mår tillfälligt dåligt lättare 
kan dra sig undan då medarbetarna och chefer inte har samma vardagliga 
överblick över varandra som i en traditionell kontorslösning med fasta 
arbetsplatser.

Arbetsgivarens arbetsanpassningsskyldighet (fysiskt och psykosocialt) måste 
bibehållas varför det sannolikt behövs kompletterande/alternativa 
kontorslösningar för de som har sådant behov. Likaså behöver alternativ 
kontorslösning finnas för de som av motsvarande skäl inte kan eller klarar av 
att utföra arbetsuppgifter från en hemarbetsplats. Tidigare studier indikerar 
att 5-10% av medarbetarna tillfälligt eller stadigvarande behöver tillgång till 
en lugn och väl anpassad arbetsplats på kontoret. För många kan detta  
tillgodoses av hemarbetsplatsen men för andra behövs sådana anpassade 
platser på kontoret, till exempel i en avgränsad ”tyst” zon.

En riskbedömning har förberetts och påbörjats och kommer att genomföras  
fullt ut om beslut tas om att genomföra en samlokalisering. Denna behöver 
inkludera såväl verksamhets-/organisationsfrågor som individfrågor.

11.2.2 Ledarskap och medarbetarskap

Omfattande och kontinuerligt arbete från hemarbetsplats tenderar att flytta 
det operativa ansvaret för arbetsledning till medarbetaren medan chefen har 
kvar det strategiska arbetsledningsansvaret. I kombination med arbete i en 
aktivitetsbaserad arbetsmiljö och arbete delvis på distans kommer det ställas 
krav på ett särskilt ledarskap för att hålla ihop arbetsgruppen och få alla att 
känna sig sedda. 

Den sociala arbetsmiljön handlar om möjligheter till psykisk hälsa och 
utveckling i arbetet. Den styrs av faktorer som arbetsorganisation, arbetets 
innehåll och upplägg, men också känslan av att befinna sig i ett sammanhang 
med meningsfulla arbetsuppgifter, eget ansvar, inflytande och kontroll över 
den egna arbetsmiljön. Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om villkor 
och förutsättningar som inkluderar bl. a. ledning och styrning, 
kommunikation, fördelning av arbetsuppgifter och att det finns en balans 
mellan krav, resurser och ansvar. 

Ledarskapet, inklusive dialogen mellan chef och medarbetare, kommer 
sannolikt att utgöra grunden till ett hälsosamt och produktivt distans- och 
aktivitetsbaserat arbetssätt. Av den anledningen behöver arbetsgivaren arbeta 
fram styrdokument, regler, riktlinjer och metoder för att överbrygga 
transformeringen till en ny arbetsorganisation som i huvudsak utgår från AFS 
2015:4 (OSA). 



35

11.3 Organisationens mognad för omställning till 
ett aktivitetsbaserat och platsflexibelt arbetssätt. 

Det är viktigt att betona att Vallentuna kommuns arbetskultur och lokaler inte 
varit eller är anpassat efter ett arbetssätt som är aktivitetsorienterat. 

Det som dock kraftigt förändrat förutsättningarna sedan tidigare 
kommunhusutredningen är däremot den sedan länge pågående pandemin 
som medfört att hela förvaltningsorganisationen tillämpat distansarbete och i 
skarpt läge tvingats ställa om till ett helt annat arbetssätt än tidigare, vilket 
gjort oss avsevärt mer vana vid flexibilitet och att tillämpa digitala lösningar. 
Det är en stor skillnad mot när nya lokaler utreddes senast. 

Medarbetarundersökningen våren 2021 samt den i höstas genomförda 
undersökningen om distansarbete bland medarbetarna visar att det i mycket 
stora delar har fungerat väldigt bra och uppfattats betydligt mer positivt än 
vad som var väntat. En sammanställning av olika undersökningsområden i 
medarbetarenkäten finns i bilaga 6. I undersökningen om distansarbete 
(bilaga 7) låg svarsfrekvensen på 77,5%. Samtliga medarbetare med 
arbetsplats på förvaltningskontoren tillfrågades. Bland annat uppger 88% av 
medarbetarna att de kunnat utföra det mesta eller allt arbete distans, 86% 
uppger att de är lika eller med effektiva på distans. 48% uppger att 
arbetssituationen är bättre än tidigare, 37% lika bra (summerat anger 75% 
lika bra eller bättre) och 20% sämre. 

Medarbetarundersökning som genomförts 2021 visar på de bästa resultat 
kommunorganisationen uppnått. Under-sökningen har dessutom genomförts 
under de arbetsförhållanden som varit rådande under pandemin. 

Dock ska man vara medveten om att variationen och behoven kan vara 
mycket olika mellan både olika yrkesgrupper och mellan olika personer och 
här gäller det att vara nyanserad, situationsanpassad och metodisk i hur 
förändrade arbetssätt genomförs.   

Bedömningen är att det är allra främst för samarbeten och möten som 
flertalet kommer att förlägga arbete till kontoret även om det kommer att 
variera stort mellan olika befattningar och personer. Därför bedöms balansen 
mellan platser för enskilt arbete och för samarbeten/möten vara den som 
angivits i denna utredning. Denna fördelning är dock en av de viktigare 
uppgifterna att utreda ytterligare om ett beslut om genomförande tas. 

Utvecklingen mot det beskrivna arbetssättet behöver inledas så fort som 
möjligt, och vara integrerad med fortsatt digitalisering, för att göra 
övergången mjuk mellan nuvarande huvudregel att distansarbeta och att vara 
organisatoriskt fullt ut omställda till att en flytt sker. 

Det finns en stor vinst med att välja en flexibel kontorslösning med ett 
aktivitetsbaserat arbetssätt, förutsatt att utmaningarna tas på allvar. Förutom 
de  fördelar som är kopplade till att organisationen kan arbete med mål- och 
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resultatinriktat samt att bryta förvaltningsmässiga stuprörsstrukturer skulle 
en utveckling mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt bidra till en modernare 
arbetsmiljö och en profilering som kan underlätta vid rekryteringar och 
marknadsförandet av kommunen. 

När det gäller att arbeta aktivitetsbaserat är organisationen betydligt mer 
ovan och oerfaren än vad gäller platsflexibilitet. Arbetssättet bedöms, som 
konstaterats tidigare, vara den tydligt bästa vägen att gå framåt. Lärdomar 
från andra organisationer och kunskap om de senaste rönen och idéerna för 
kontorsutformning ska tas till vara. För en lyckad och effektiv flytt till 
samlokaliserade lokaler bedömer denna utredning att arbetssättet ska börja 
testas och implementeras, i den mån och takt som är möjlig och lämplig, 
redan under åren fram till en inflyttning i de nya lokalerna.

Om en framgångsrik flytt till nya lokaler bör organisationen redan efter att 
pandemirestriktionerna lättar (beräknas till hösten 2021) börja införa och 
tillämpa de nya arbetssätten. En mix av distansarbete och kontorsnärvaro bör 
tillämpas direkt vid återgången 2021, det kan även finnas smittorisk skäl till 
detta. Likaså kan organisationen tidigt börja tillämpa att flertalet 
arbetsplatser är fria och flexibla sett utifrån vem som ska arbeta där och vad 
som ska utföras. På lite sikt kan även aktivitetsbaserat arbetssätt börja införas 
genom kompetenshöjning och träning i avpassad omfattning. Det är också 
viktigt att före en flytt modernisera arbetsprocesser som i dag är alltför 
analoga, tids och utrymmeskrävande, genom digitaliserade stöd i processerna.    

12. Digitalisering och IT-lösningar
De tekniska utmaningarna skiljer sig stort från en organisation till en annan, 
dock betonar samtliga organisationer som kontaktats i undersökande syfte att 
det krävs ett tidigt förarbete för att vara redo inför den nya kontorslösningen. 
Vid bristande IT-lösningar finns det en stor risk för minskad effektivitet till 
produktionsstopp (i synnerhet vid sekretessarbete). Vallentuna kommuns IT-
lösningar håller inte idag den standard som krävs för ett framtida 
kommunkontor med en utformning av lokaler, arbetskultur och processer i 
linje med utredningens förslag. Därför behövs ett tidigt påbörjat arbete med 
en tydlig och prioriterad digitaliseringsplan kopplat till arbetsprocesser samt 
en fördjupad analys av IT-infrastruktur och teknik. Detta behöver vara klart 
och organisationen omställd redan innan en flytt sker. Denna 
digitaliseringsomställning behöver ske oavsett vilka lokaler organisationen 
ska inrymmas i men en flytt av kontoren kan vara en positiv trigger för att 
genomföra den mer fokuserat och tidigare än annars. 

Nedan redogörs för ett antal identifierade aspekter och åtgärder som behöver 
beaktas i de nya lokalerna.
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12.1 Nätverk och infrastruktur
Ett stabilt och helt trådlöst nätverk med hög hastighet även vid hård 
belastning. Nätverksanslutning via kabel kan dock behöv användas vid till 
exempel videovisningar och överföringar av stor data för att avlasta det 
trådlösa nätverket så det inte påverkar övriga medarbetare. Mycket gott om 
eluttag i lokalerna som helhet.

12.2 E-arkiv
Så mycket som möjligt av det material som kommunen arkiverar behöver 
arkiveras digitalt. Det kommer inte att vara möjligt eller önskvärt att ha den 
mängd fysiska närarkiv eller andra arkiv som förvaltningskontoren har i 
nuläget.

12.3 Exempel på IT-lösningar för att kunna 
fortsätta digitaliseringsarbetet

 Tillgänglig information (öppna IT-system som kan dela med sig av och 
utbyta information)

 Digitala signaturer

 Möjlighet till fler helt digitala administrativa processer (till exempel 
bokföringsordrar) 

 Färre men bättre IT-system, t.ex. ett gemensamt handläggarsystem 
(typ Artvise) med möjlighet att kommunicera med alla berörda parter 
(anställda, andra organisationer, invånare, )

 Digital kommunikation, både internt men också externt, t.ex. säkra 
meddelanden/e-post, Mina meddelanden (ex: Kivra), Mina sidor och 
dylikt

 Sammanhållen digital arbetsfunktion (gränssnitt) som håller ihop de 
program och funktioner som medarbetarna använder

12.4 Digitalt mogna medarbetare
Kommunens anställda som arbetar på centrala förvaltningarna behöver ha ett 
mer utvecklat digitalt arbetssätt och mognad än i nuläget. Detta skiljer sig här 
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och nu mellan olika yrkesgrupper och individer. Ett särskilt fokus behövs där 
den manuella hanteringen och lagringen är som mest omfattande.

12.5 Digital arbetsplats – digitala verktyg
Ett koncept för en standardiserad digital arbetsplats behöver tas fram. 
Arbetsplatserna föreslås innehålla viss fast teknisk utrustning som delas av de 
olika som kommer dit för att arbeta. Den tekniska utrustning som man vidrör 
mycket och som utför själva arbetet med bör vara personlig (av till exempel 
smittoskäl eller ergonomiska skäl). Den fasta utrustningen skulle kunna 
innehålla:

 Fasta men ställbara skärmar. (Stor delbar skärm alternativt dubbla 
skärmar på flera arbetsplatser

 Enkel dockningsstation

Den enskilda medarbetaren bör ha personligt knuten:

 Bärbar dator

 Mus/pekdon

 Tangentbord

 Headset

13. Sekretess
Arbetet med sekretessbelagda uppgifter är en stor utmaning för en del 
personalgrupper inom Vallentuna kommun. För ett flertal arbetsgrupper 
kommer ett ökat krav på IT-lösningar att lösa sekretessfrågan eftersom 
utmaningarna är kopplade till hur vi hanterar pågående arbetsmaterial, 
kommunicerar med externa aktörer, granskar underlag och arkiverar 
dokumentation. Däremot finns det enheter inom socialtjänsten där uppgifter 
med sträng sekretess dagligen behandlas genom muntliga konversationer och 
där sekretessen finns mellan arbetsgrupper inom samma enhet. För att lösa 
utmaningen ser projektgruppen ett nödvändigt behov av att skapa en 
arbetskultur och arbetsprocesser där kommunorganisationens samtliga 
verksamheter kan arbeta med sekretessuppgifter i hög utsträckning digitalt 
och att arbetsmetoder och beteendekultur innebär en väl utvecklad förståelse 
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för hur uppgifter hanteras och skyddas. Eftersom ett nytt kommunkontor 
planeras som ett mer öppet flexikontor behöver en omställning påbörjas i god 
tid före en inflyttning i nya lokalerna. Kontoret på våningsplan tre planeras så 
att eget arbete och interna samarbeten med sekretessmaterial sker inom 
kontorets ordinarie skalskydd men där klient- och kundmöten sker i 
anpassade rum på våningsplan 1 som är avsett främst för möten med externa 
deltagare. 

Flera delar av kommunorganisationen arbetar som sagt med sekretessbelagda 
uppgifter. Socialstyrelsens handbok för handläggning och dokumentation 
inom socialtjänsten konstaterar att den stränga sekretessen inom just 
socialtjänsten ställer höga krav på en säker förvaring av handlingar. 
Handboken hänvisar till ett slutbetänkande som lagts fram av Utredningen 
om rätt information i vård och omsorg där det konstateras att 
dokumentationen i socialtjänsten i allmänhet är av mer integritetskänslig 
karaktär än information i många andra sammanhang. Grundläggande 
förutsättningar för en ändamålsenlig informationshantering är enligt 
utredningen bland annat att de uppgifter som dokumenteras om enskilda 
förvaras och hanteras på ett sådant sätt att behoven av integritetsskydd 
tillvaratas. Det handlar exempelvis om att se till att obehöriga inte kan 
komma åt uppgifter om enskilda och att uppgifter inte sprids utanför 
verksamheten. Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall 
förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem Dessa behov ska tillgodoses i 
de nya lokalerna genom förnyade arbetssätt, säker hantering, digitala 
processer och lagring. Socialtjänstens myndighetsavdelning förutsätts kunna 
arbeta i lämpliga och anpassade zoner i det öppna kontoret, inom det yttre 
skalskyddet.

Om beslut tas om att påbörja genomförandet av en flytt till de nya lokalerna 
behöver de verksamheter som arbetar sekretessbelagda uppgifter utredas 
särskilt och i god tid påbörja ett förnyat arbetssätt som gör att säkerheten inte 
äventyras framöver.  

 

14. Hållbarhet och Miljöpåverkan 
I och med att vi nu planerar för samlokaliserad verksamhet av kommunens 
förvaltningsverksamhet och gymnasieverksamheten kommer inga nya 
fastigheter att byggas. Däremot ska den ombyggnad interiört som behöver ske 
uppfylla erforderliga miljökrav. Höga krav hållbarhetsmässigt kommer även 
att gälla vid val av belysning, elförbrukande maskiner, ventilationsutrustning 
och dylikt. När det gäller inköp av inventarier ska i första hand återbrukade 
möbler övervägas och nuvarande inventarier i viss mån återanvändas eller 
annars säljas så långt det är möjligt. Den planerade höga digitaliseringsnivån 
främjar även hållbarhets- och miljöpåverkan. I hela fastigheten (både 
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kommunkontoret och i gymnasiets delar) ska finnas goda förutsättningar att 
enkelt hantera källsortering och återvinning. 

I och med att inga ytterligare parkeringsplatser för bilar planeras främjas i 
hög grad att nyttja kollektivtrafik, cykla eller gå till och från byggnaden. En 
översyn av att det finns lättillgängliga laddstolpar på lämpliga platser behöver 
göras. 

Ett genomförandeprojekt föreslås även innehålla en utredning av 
möjligheterna för att komplettera byggnaden med framtida solceller eller 
andra alternativa energikällor.

15. Säkerhet i ett nytt kommunkontor
En av förutsättningarna för att verksamheten i ett nytt kommunkontor ska 
kunna uppfylla ledorden service, tillgänglighet och samarbete är att det 
bakom den välkomnande atmosfären finns gedigna och genomtänkta 
lösningar avseende trygghet och säkerhet. Dessa ska omfatta såväl 
medarbetare och förtroendevalda som alla typer av besökare. I detta ingår 
även att vi på ett säkert sätt ska kunna arbeta med och förvara 
säkerhetsskyddsklassad information.

En av de aspekter som generellt ses som positiv, att Kommunanställda och 
gymnasieelever samsas och verkar inom samma byggnad, ställer å andra 
sidan krav på ökad säkerhetsplanering av inre skalskydd. Utformningen som 
föreslås är att Gymnasieelever och kommunpersonal använder skilda 
huvudentréer. Gymnasiet den vänstra sett från Roslagsbanans håll och 
kommunpersonalen den till höger. 

Inom byggnaden upprättas erforderligt skalskydd och obehörig passering 
hindras på så vis. Därutöver finns det ytor där samröre och samverkan enbart 
är positivt så som i Gymnasiet matsal, i lokalen Traversen och utomhus.  

Förslaget innebär att kommunverksamheten har en yta på plan där 
huvudentrén är belägen där uppehållsplatser, reception och mötesrum 
inrättas för kontakten med externa besökare. På så vis läggs detta närmast 
entrén vilket är bekvämt för besökarna men också en fördel när det gäller 
skalskyddet som kan hållas starkare för kommunkontorets inre del på plan 3. 
Vissa av mötesrummen för externa besökare behöver utformas med  dubbla 
entréer/utgångar. 

Trygghets- och säkerhetslösningarna i det nya kommunkontoret bör vidare 
vara så anpassade att de på ett kostnadseffektivt sätt kan utvecklas från 
nuvarande behov till framtida, tillfälliga eller permanenta, ökade krav och 
behov av högre nivå av trygghet och säkerhet.
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För att kunna agera i enlighet med kommunens ansvar vid t.ex. allvarlig 
samhällsstörning behöver fastigheten vara utformad så att den verksamhet 
som bedrivs där inte påverkas av de störningar som kommunen har att 
hantera. Exempel på detta är att reservkraftförsörjning måste finnas liksom 
tillgång till alternativa kommunikationsnät när det gäller telefoni och 
datatrafik. För att optimera detta, liksom för att få bästa möjliga statsbidrag 
till dessa installationer, bör en kontakt med Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap (MSB) etableras på ett mycket tidigt stadium i projektet. 
Genom denna kontakt inhämtas också tidiga indikationer på vilken 
omfattning på ytor som krävs för att ordna med reservkraft och andra 
säkerhetstekniska lösningar för vilka statsbidrag kan utgå.

En mer detaljerad programhandling för trygghet och säkerhet samt 
brandskydd behöver upprättas i en fortsatt genomförandeprocess av ett nytt 
kommunkontor i gymnasiefastigheten.

16. Investeringskostnad och beräknad 
internhyra

Utredningen har innefattat att göra en ekonomisk kalkyl för den investering 
som behöver göras för att genomföra det förslag som denna utredning 
föreslår. Det var ett av huvuduppdragen för det externa konsultstöd som vi 
samarbetat med. Det förslag de räknat fram har sedan bearbetats och 
kompletterats ytterligare för att beakta inventarier och risktillägg. 

I sammandrag ser investeringskalkylen ut som nedan

- Ombyggnadskostnad 167 mnk

- Risktillägg 10% 16,7 mnk

- Inventarier m m Kommun   8,4 mnk

- Inventarier gymnasiet   2,0 mnk

Summa 194,1 mnkr

Den årliga internhyran i årets penningvärde beräknas då bli 17,4 mnkr. 
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Det innebär att för en investering på ca 200 mnkr går det att skapa så väl nya 
lokaler för centrala förvaltningsfunktionerna (kommunkontor) som ett 
moderniserat och renoverat gymnasium.

En utgångspunkt för utredningen har varit att om möjligt ta fram ett förslag 
som är ekonomiskt fördelaktigt jämfört med den hyreskostnad 
kommunförvaltningarnas lokaler kostar nu (år 2020). Detta har räknats fram 
genom att omvandla nuvarande hyreskostnad för kommunförvaltningarna 
och gymnasiet till hur stor investering som kan göras i (egna)lokaler för att 
erhålla samma eller lägre hyresnivå 

I tabellen nedan framgår att förslaget är ca 2 mnkr billigare räknat i årlig 
hyreskostnad (17,4 mnkr att jämför med 19,6 mnkr). I tabellen framgår också 
att break-even för investeringsutgiften är 225 mnkr med nuvarande 
internränta på 3%. 

Fullständig ekonomisk investeringskalkyl redovisas i bilaga 8.

Den ekonomiska kalkylen kommer att beräknas igen i projekteringsfasen när den 
slutliga planeringen sker. Det finns investeringsmedel för projektets genomförande 
avsatta i kommunplanen 2022-2024 som Kommunfullmäktige tar beslut om i juni 
2021. Sedan tidigare finns budgetmedel för utredning och fortsatt planering 2021.

17. Tidplan och genomförande
Att gå vidare och genomföra samlokaliseringen beräknas ta drygt 3 år vilket 
innebär att om ett beslut om detta tas i juni 2021 kan byggnaden stå färdig 
under hösten 2024 och vara i skarp drift till årsskiftet 2025. Ett 
genomförande på tre år förutsätter att tidplanen kan hållas och att inga 
betydande fördröjningar inträffar. 

Tidplan ombyggnadsprocess

Process Tid Färdigt

Utredning/förstudie 4-5 mån Juni 2021 
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Val av genomförandeform samt 
upphandling    3.4 mån Okt 2021

Systemhandling/projektering 3-6 mån april 2022

Produktion 12 – 18 mån Sept 2024

Inredning och inflyttning 3 mån Dec 2024

I drift 1/1 2025

I processen systemhandling/projektering görs en fördjupad analys och 
planering av samtlig områden belysta i denna utredning. Det är i denna fas 
som den slutliga detaljplaneringen av hur ytorna ska byggas om och utformas 
i olika typer av arbetsplatser, rum, zoner med mera samt hur det 
arkitektoniskt och inredningsmässigt ska se ut. I denna fas bör arbetet 
förankras brett i organisationen.   

Eftersom ombyggnationen ska ske i en befintlig byggnad till skillnad mot att 
bygga nytt ställer det särskilda krav på planering och tillvägagångssätt. 
Gymnasieverksamheten ska kunna pågå och Vallentuna friskola behöver ha 
flyttat ut till ny lokalisering. Vi behöver räkna med att ombyggnaden sker 
etappvis och att gymnasieverksamheten får en period med störande ljud samt 
stegvisa omflyttningar för att bli så lite störda som möjligt av ljudet från 
byggandet. Hur denna produktionsfas av genomförandeprocessen ska 
genomföras behöver bedömas i samråd med den byggherre som i slutändan 
ska genomföra arbetet.

Preliminär ordning i produktionsfasen

1 Gymnasiets nya delar byggs om först, verksamheten kan bedrivas även på 
plan 3

2. Parallellt med att punkt 1 påbörjas behöver Vallentuna friskola flytta in i ny 
lokalisering

3. Gymnasiet flyttar in i sina nyrenoverade lokaler

4. Ombyggnation av kommunkontorets delar av gymnasiebyggnaden

5. Färdigställande och inflyttning av kommunförvaltningarna
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18. Skissbilder för inspiration till 
utformning

Skissabilderna nedanför kompletterar bilaga 2 där förslag på planlösningar 
och idéer för hur olika ytor och rum kan utformas presenteras.
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Tjänsteskrivelse

Distansarbete och digitalisering 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören gav under hösten ett uppdrag att utreda hur de nya arbetssätt 
som uppkommit i Corona-krisens spår kan användas framöver i hela 
kommunorganisationen, efter pandemin. Detta då distansarbete, användning av 
digitala möten med Teams och Zoom ökat i frekvens och nya lösningar bidragit till att 
arbetssätten ändrats på kort tid. 
• Vad kan Vallentuna kommun dra nytta av framöver? 
• Hur kan vi hitta effektiviseringar/kostnadseffektiviseringar och/eller öka 
produktiviteten med ändrade arbetssätt och digitalisering?
Inom ramen för utredningen har en rad utvecklingsmöjligheter identifierats. Dessa 
behöver bearbetas vidare. 
I rapporten konstateras att förhållningssättet till resor och fysiska möten är den 
primära besparingsmöjligheten på kort sikt. Tydligare inriktning för resande anknyter 
även tydligt till genomförande av kurser såväl som konferenser. Befintlig resepolicy är 
tydlig på många sätt - kommunens tolkning av när resande är nödvändigt kan dock ha 
förändrats utifrån erfarenheterna av 2020.
Förslagen i rapporten behöver bearbetas vidare innan formella beslut kan fattas, 
kommundirektören återkommer därefter till kommunstyrelsen i ärendet.

Bakgrund
Uppdraget har verkställts med hjälp av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har tagit fram 
en enkätundersökning riktad till medarbetare och chefer och fört fram synpunkter 
från respektive organisationer.

Uppdraget är avgränsat, på så sätt att det är fokuserat på att hitta konkreta och 
genomförbara förslag som går att realisera i närtid. Ytterligare avgränsning finns 
utifrån att kommunstyrelsens uppdragit till kommunledningskontoret att undersöka 
möjligheter att inhysa centrala förvaltningskontoren i Vallentuna gymnasium.

Om en omlokalisering skulle bli aktuell i närtid är investeringar i ombyggnationer och 
anpassningar av befintliga lokaler inte möjligt att räkna hem. Arbetet med 
lokaleffektiviseringar är dock pågående till vissa delar i organisationen; exempelvis 
inom socialförvaltningen. Uppsägning av delar av lokalerna i Tärningen väntas ge 
minskade kostnader. Medarbetarna kan till vissa delar arbeta i kontorslandskap, 
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samtidigt som delar av myndighetsutövningen i hög grad behöver kontor för att 
säkerställa sekretess.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

Expedieras till:
Akten
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1. Bakgrund och uppdragsbeskrivning

Kommundirektören gav under hösten ett uppdrag att utreda hur de nya 
arbetssätt som uppkommit i Corona-krisens spår kan användas framöver i 
hela kommunorganisationen, efter pandemin. Detta då distansarbete, 
användning av digitala möten med Teams och Zoom ökat i frekvens och nya 
lösningar bidragit till att arbetssätten ändrats på kort tid. 

 Vad kan Vallentuna kommun dra nytta av framöver? 
 Hur kan vi hitta effektiviseringar/kostnadseffektiviseringar och/eller öka 

produktiviteten med ändrade arbetssätt och digitalisering?

1.1 Avgränsningar 

Uppdraget är avgränsat, på så sätt att det är fokuserat på att hitta konkreta och 
genomförbara förslag som går att realisera i närtid. Ytterligare avgränsning finns 
utifrån att kommunstyrelsens uppdragit till kommunledningskontoret att undersöka 
möjligheter att inhysa centrala förvaltningskontoren i Vallentuna gymnasium.

Om en omlokalisering skulle bli aktuell i närtid är investeringar i ombyggnationer och 
anpassningar av befintliga lokaler inte möjligt att räkna hem. Arbetet med 
lokaleffektiviseringar är dock pågående till vissa delar i organisationen; exempelvis 
inom socialförvaltningen. Uppsägning av delar av lokalerna i Tärningen väntas ge 
minskade kostnader. Medarbetarna kan till vissa delar arbeta i kontorslandskap, 
samtidigt som delar av myndighetsutövningen i hög grad behöver kontor för att 
säkerställa sekretess.

1.2 Utförande av uppdraget

För utförande av uppdraget tillsattes en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har bestått av:

 Petri Peltonen, förvaltningschef kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen
 Emelie Hallin, stabschef (KLK)
 Maria Svanberg, utvecklingsledare (TFF/SBF)
 Samuel Ahnlund, digitaliseringsstrateg (SF)
 Helena Högberg, HR-partner (BUF)
 Magdalena Werner, enhetschef kommunikation och marknad (KLK)
 Magnus Sjögren, ledningsstöd (KLK)
 Per Toverud, lokalstrateg (KLK)
 Jennie Bergendorff, HR-konsult (KLK)

Arbetsgruppen har tagit fram en enkätundersökning riktad till medarbetare och 
chefer och fört fram synpunkter från respektive organisationer. Enkäten 
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genomfördes under perioden 2020-10-19-2020-11-02 riktad till medarbetare på 
centrala förvaltningskontoren. Svarsfrekvensen var 261 svar, vilket innebär 
77,5%. Enkätundersökningens resultat sammanfattas mer ingående i bilaga 2.

En workshop har genomförts med ledningsgruppen i syfte att ringa in 
ledningsgruppens perspektiv och erfarenheter. 

Arbetsgruppen har bidragit med texter och analys till slutrapporten, som redigerats 
av Petri Peltonen och Emelie Hallin. 

2. Resultat

2.1 Pågående utvecklingsarbete

Enkäten tydliggör medarbetares bild av digitaliseringsförslag och hur de tänker kring 
digitaliseringsbehov. Många av digitaliseringsförslagen har redan sedan tidigare 
börjat utredas. Arbetet med digitalisering är pågående i flera sammanhang; 
förvaltningarna såväl som digitaliseringsnätverket har sedan tidigare påbörjat arbetet 
med flera av de listade förslagen. Bland dessa finns exempelvis digitala beslut, som 
införts på prov i delar av organisationen.

Det är viktigt att den digitala arbetsmiljön fungerar smidigt och enkelt vid 
distansarbete. Medarbetare behöver känna till hur de bör och får arbeta – samt 
varför. 

Socialförvaltningen har påbörjat ett arbete med införande av säkra videomöten, då 
sekretessbelagd information och känsliga personuppgifter inte kan avhandlas i 
exempelvis TEAMS eller Zoom. I en första fas har plattformen använts mellan 
medarbetare, och i en andra fas har säkra videomöten med kund påbörjats. 
Plattformen kommer även prövas för socialnämndens utskottsmöten. 

Vad gäller möjligheten att dela dokument i olika molntjänster har SKR 
rekommenderat försiktighet utifrån oklart rättsläge. Tydliggöranden kan eventuellt 
levereras i den statliga utredningen ”Säker och kostnadseffektiv it-drift för den 
offentliga förvaltningen”,  under början av 2021. 

Många arbetsgivare runt om i länet ser över arbetssätt och lokaler kopplat till 
möjligheterna att arbeta på distans i högre grad. I samband med omvärldsbevakning 
har ett antal olika arbetsgivare konstaterats ha pågående utvecklingsarbete. 
Resultatet av andra organisationers undersökningar, inriktningar och ev. 
ombyggnationer kan vara av intresse att följa.1  

1 Exempel utifrån omvärldsbevakning: se bilaga 2
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2.2 Ledningsgruppens infallsvinklar

Ledningsgruppens medlemmar identifierade ett antal olika möjligheter och behov2, 
många på samma teman som lyfts fram av medarbetare och chefer i enkätsvaren. 
Distansarbete/digitala möten är fördelaktigt på många sätt, exempelvis då det är 
effektivitetsfrämjande genom att medarbetaren kan fokusera på arbetet, snabbare 
skifte mellan möten oavsett distans från fysisk plats.

Kopplat till arbetsgivaransvaret betonades vikten av att se över arbetsrättsliga 
förhållanden; exempelvis kan kommunens nuvarande flextidsavtal behöva omformas 
och ev. skulle lokala kollektivavtal kunna tecknas med facken om olika 
arbetstidsmodeller. Viktigt konstaterades även att ta fram styrdokument för 
distansarbete för att tydliggöra vad som gäller. Exempelvis: 
- när gemensamma arbetsmöten kan förläggas och genomföras. Det ska inte vara 
valfritt ( dvs enbart upp till medarbetaren) om man är med på sådana möten fysiskt 
eller digitalt.
- hur vi hanterar e-post och under vilka tider på dygnet
- hur fysisk utrustning och möbler ska hanteras och återlämnas till arbetsgivaren vid 
avslut
Det är extra viktigt att förväntningar, uppdrag och mål /arbetsuppgifter är tydliga för 
respektive medarbetare vid distansarbete. Det finns redan rutiner utifrån OSA-
föreskriften om detta men de kan behöva kompletteras/utvecklas och kommuniceras. 
Kopplat till möjligheterna för ökad digitalisering framfördes även behovet av en 
flerårig kommunövergripande utvecklingsplan för den digitala infrastrukturen, 
utifrån behovsanalyser. 

2.3 Minskade sjukskrivningstal

Under perioden mars-oktober 2020 ses viss effekt på ohälsotalen för de centrala 
förvaltningskontoren jämfört med samma period 2019 och 2018. Sjukfrånvaron har 
sjunkit och likväl sjuklönekostnaderna för socialförvaltningen, kultur och 
fritidsförvaltningarna och Samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik och 
fastighetsförvaltningen. På vissa av dessa förvaltningar ses markant skillnad i 
ohälsotalen. På kommunledningskontoret visar perioden på en nedgång i 
långtidssjuktalet från 2019 till 2020. Samtidigt har korttidssjukfrånvaron på 
kommunledningskontoret ökat från 2019 till 2020 men sjunkit i förhållande till 2018. 

Fördelar som vi kan ta med oss utifrån det förändrade arbetssättet under perioden 
mars-oktober, är att medarbetare utifrån folkhälsomyndighetens tidiga 
rekommendationer om att stanna hemma även vid milda förkylningssymptom, 
inneburit en minskad risk för smittspridning för såväl vanligt förekommande virus 
och smittbara sjukdomar som för Covid-19. 

2 Se bilaga 3
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En sådan förändring i förhållningssätt kan ses som en möjlighet inför framtida 
organisationskultur. Att kunna arbeta hemifrån vid lindrigare sjukdomstillstånd 
minskar risken för smittspridning i kontorsmiljöer och korttidssjukfrånvaron.

Et visst produktionsbortfall kan anses uppstå då medarbetare arbetar hemifrån p.g.a. 
nedsatt hälsotillstånd kan vara mindre effektiva. Det finns även risk för att 
medarbetare till viss del arbetar på distans samtidigt som de vårdar barn, vilket kan 
innebära en ökad risk för yttre störningsmoment som kan påverka arbetsinsats och 
prestation såväl som leda till en ohälsosam arbetsmiljösituation.

Risk finns i viss mån; ökad grad av distansarbete öppnar även i högre grad för 
underrapportering – både vad gäller sjukfrånvaro och vård av barn. 

2.4 Övriga personalrelaterade kostnader

Kommunens verksamheter har i stor omfattning har ändrat arbetssätt kopplat till 
anordnande av möten, kurser, konferenser och arbetsrelaterade resor. Detta gäller 
alltifrån ledning till kundnära verksamheter, där så varit möjligt. Den mycket snabba 
övergången under vintern/våren till digitala arbetssätt och därutöver restriktivare 
fysiska kontakter har fått stor påverkan. Detta synliggörs jämförelse mellan bokförda 
kostnader 2019 respektive 2020 (januari – november). Viss eftersläpning i bokföring 
och vissa jämförelsestörande poster kan såklart finnas med, underlaget visar dock en 
tydlig skillnad. Summerad tabell för kostnadsgrupper (tkr):3  

Kostnadsgrupp 2019 jan-nov 2020 jan-nov Differens

Hotell och logi 
(7051)

228 198 -30

Resor i tjänsten 
(7052)

372 172 -200

Kurs/utbildning 
anställda (7651)

3 400 2 286 -1114

Föreläsare (7454) 642 445 -197

TOTALT 5 848 4 044 -1 804

Samtliga kostnadsgrupper har lägre kostnader 2020 än 2019. Procentuellt sett största 
minskningen, 54 % har resor i tjänsten. I kronor räknat är det med marginal 
kostnader för kurser och utbildning för anställda som minskat med drygt 1,1 mnkr. 
Detta är också den avsevärt största kostnadsposten årligen av de som jämförts i 

3 Kostnad fördelad per nämnd finns i bilaga 4.
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analysen. De bokförda kostnaderna visar därmed att kostnaderna, såsom antogs, 
också varit betydligt lägre 2020 (1,8 mnkr  = 31% lägre).   

3. Analys

3.1 Organisationskultur och förväntningar 

Möten kommer även i framtiden i viss utsträckning behöva genomföras på plats. 
Viktigt anses kunna träffa invånare såväl som en del fysiska möten för att skapa 
gemenskap på arbetsplatsen. Exempel på interna möten där fysiskt genomförande 
kan vara fördelaktigt är personalärenden/utvecklingssamtal, planeringsdagar, 
planeringsdagar eller kreativa möten.

Enskilt arbete kan i hög utsträckning vara tämligen attraktivt att kunna göra 
hemifrån, förutsatt att ergonomiska lösningar/utrustning finns på plats såväl som 
privata förutsättningar. Den enskildes hemmiljö/familjekonstellationer kan dock vara 
en begränsande faktor. Hög förläggning av fysiska möten minskar möjligheterna till 
distansarbete.

Hybridmöten med en kombination av medarbetare på plats såväl som digitalt 
deltagande kommer kräva övning såväl som tekniska förutsättningar. Mötesledaren 
behöver ta ett stort ansvar för inkludering såväl som mötesetikett. 

Sammantaget medför förändrade arbetsformer sannolikt en förändrad mix av typen 
av arbetsplatser/kontorstyper såväl som ändrade behov av IT-utrustning i 
befintliga/nya mötesutrymmen. 

Införande av en mötesfri dag, eller en dag då möten företrädesvis sker digitalt, skulle 
kunna öka möjligheterna att arbeta på distans för medarbetare. Informella regler kan 
uppmuntra till distansarbete och såväl som synliggöra möjligheterna distansarbete i 
högre utsträckning. Överenskommelser med chef kring olika dagar medarbetare 
jobbar hemifrån kan fördela medarbetares närvaro jämnare i kontorslokaler över 
veckodagarna. Olika distansarbetesdagar kan därmed skapa förutsättningar för att 
effektivt dela på mindre kontorsytor. Det kan dock missgynna samarbetet mellan 
olika förvaltningar/funktioner.

Angeläget är att utarbeta modeller för hur kommunen som arbetsgivare kan främja 
och möjliggöra distansarbete.

3.2 Minskad användning av kontorsutrymmen 

Utifrån att lokalerna används i mindre omfattning än tidigare bedöms frekvensen av 
städningen såväl som fokus i utförandet kunna ändras. Exempelvis används för 
närvarande möteslokaler ytterst sällan. Ändringarna bör kunna leda till minskat antal 
städtimmar, och därmed minskade kostnader. 
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En förhandling med teknik och fastighetsförvaltningen om sänkt städfrekvens och 
ändrade fokusområden på de centrala förvaltningskontoren kan övervägas i syfte att 
sänka förvaltningarnas städkostnader eller omdisponera befintliga resurser. 

På längre sikt kan Barn- och ungdomsförvaltningens initiativ att köpa in städtjänster 
externt utvärderas. Om erfarenheterna bedöms vara positiva, eller inte innebär någon 
försämring av städningens kvalitet, kan man överväga att upphandla städning i högre 
grad. Utifrån erfarenheterna av pandemin är dock kravställning av lagerhållning av 
produkter av stor vikt, exempelvis vid pandemier.

Den pågående energieffektiviseringen behöver fortsätta i oförminskad takt för att 
minska kostnader för media4 i samtliga fastigheter, både egenägda och inhyrda, då 
införda åtgärder kan ge en viss besparing. En närvarostyrd belysning, värme och 
ventilation i ett klassrum innebär en besparing på 1000-1500 kr/per klassrum och år. 
Bör kunna tillämpas även på kontorsutrymmen. Investeringar kan dock vara svårt att 
räkna hem utifrån tidslinjen i samband med eventuell omlokalisering.

En minskad användning av ytor, inredning/inventarier och utrustning på kontoren 
resulterar överlag i ett minskat slitage och därmed kan den beräknade livslängden 
förlängas. Inköp av skärmar etc. till hemmakontor kan å andra sidan leda till ökade 
utgifter. 

3.3 Personalkostnader

Vid ökat distansarbete kan möjligheterna att dela på olika typer av specialisttjänster 
kommuner emellan öka. Vid tidigare inventering kring årsskiftet 2019/2020 
bedömdes dock möjligheterna begränsade, i relation till Arlandakommunerna.

Den högre effektivitet som medarbetare upplever vid distansarbete skapar 
förutsättningar för högre kvalitet. Ökad effektivitet inom organisationen skulle även 
kunna ge förändrade förutsättningar vid uppsägningar; ökad effektivitet kan 
möjliggöra omfördelning av arbetsuppgifter i någon omfattning. Det skulle därmed 
kunna minska behovet av vikarietillsättningar eller nyanställningar, vilket kan ge 
lägre personalkostnader över tid. Denna möjlighet bedöms dock vara relativt liten.

Distansarbete upplevs positivt av många medarbetare, varför smidig och enkel digital 
arbetsmiljö kan vara viktigt för kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Skapandet 
av välfungerande digitala arbetsplatser kräver tydlig struktur, stöd, 
kompetensutveckling, planering och systematik kring arbetssätt såväl som ledarskap 
och medarbetarskap. Arbetsgivarens skyldigheter utifrån arbetsmiljölagens krav, att 
säkerställa en god och hälsosam arbetsmiljö, såväl utifrån fysiska, organisatoriska och 
psykosociala aspekter är särskilt viktiga att planera för och säkerställa vid ett 
permanent distansarbete. 

4 Energi, vatten mm.



9

Förutsättningar att attrahera och behålla talanger kan därför spara tid och pengar 
kopplat till rekrytering, då upplärning medför stora kostnader i form av arbetstid, för 
ny såväl som befintlig personal. Ökat distansarbete i regionen kan samtidigt medföra 
ökad konkurrens kring talanger, då möjligheten att välja en arbetsplats längre bort 
ökar.

Ökat distansarbete medför i viss utsträckning ökade kostnader för arbetsgivaren. 
Detta i form av kostnader för utrustning i hemmiljö såväl som licenskostnader för att 
möjliggöra distansarbete. Väsentligt är att välja vilka plattformar som ska användas, 
då flertal licenser per medarbetare är kostnadsdrivande. Plattformar för säkra 
videomöten medför att digitala möten även kan tillämpas för de arbetsmoment där 
sekretess förekommer. Distansmöten minskar behovet av transporttider i olika form, 
och möjliggör därmed även fler möten. Långa möten kortas ofta ned vid ett digitalt 
genomförande. Möjliggörandet av fler möten/mindre ställtider medför dock även en 
ökad risk för ohälsa – exempelvis p.g.a. ökat stillasittande. 

3.4 Övriga kostnader och möjligheter

Om kommunen aktivt vill styra mot lägre kostnader för resor, kurser och konferenser 
kan innehållet i riktlinjer/policys behöva kommuniceras och innebörden tydliggöras. 
En återhållsam inriktning kan till viss del upplevas stå i konflikt med ”employer 
branding” och attraktiviteten som arbetsgivare. Inverkan på kommunens 
arbetsgivarvarumärke är beroende av i vilken utsträckning attraktiva lösningar kan 
skapas internt såväl som hur andra aktörer förhåller sig till ändrade arbetssätt och 
lokalytor. Uppskjutna aktiviteter under 2020 kan även medföra ökad efterfrågan efter 
att restriktionerna upphör under 2021.

Konferenser
Värdet av ett fysiskt möte kommer även fortsättningsvis vara högt. För att skapa 
sammanhållning och teamkänsla kan vissa typer av möten och konferenser även 
fortsättningsvis viktiga.

Värt att undersöka är huruvida interna lösningar kan erbjudas till en lägre kostnad – 
oavsett om arrangemanget är digitalt eller fysiskt. Koncept och modeller för 
konferenser ”inhouse” kan med fördel utarbetas, i syfte att minska andelen externa 
event och öka det interna lokalutnyttjandet. 

Kommunens lokaler i kulturhuset är visserligen till för invånare i första hand, men 
skulle kunna användas som ett attraktivt internt alternativ för planeringsdagar i mån 
av lediga tider. Ökad användning av utrustningen skulle dock kunna innebära ökat 
slitage/kostnader varför viss debitering bör utgå. Debitering kan även vara 
fördelaktigt då det avskräcker från slentrianbokningar. 

Bokning av externa konferenslokaler kan dock vara en kostnadseffektiv lösning i ett 
läge där lokalytor effektiviserats.
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Resor och kurser
Nuvarande resepolicy tydliggör att resande endast ska ske då det är nödvändigt - 
tjänsteresor ska i så stor utsträckning som möjligt ersättas med video-, telefon-, och 
webbkonferenser. Utifrån erfarenheterna från pandemin kan konstateras att resande 
sker i väsentligt mycket högre utsträckning än vad som är strikt nödvändigt. 
Tolkningen av nödvändigt kan behöva ensas i viss mån och i hög grad kommuniceras 
internt.

Även vad gäller kompetensutveckling och kurser kan leverantörer i högre grad väntas 
erbjuda digitala alternativ. Detta är dock beroende av hur andra aktörer agerar samt 
vad de efterfrågar. Utöver styrning via riktlinjer och policys kan budgetstyrning ge 
stor effekt.

Konsekvenser för hållbar utveckling

Ökat distansarbete kan exempelvis bidra till minskad arbetspendling och därför 
medföra minskad indirekt miljöpåverkan för kommunen som organisation. 
Miljönyttan kan till viss del minskas utifrån ökad konsumtion av digitala verktyg – ex. 
inköp av skärmar även för hemmabruk. 

Distansarbete kan i viss omfattning innebära risker kopplade till social hållbarhet. 
Arbetsmiljörisker ökar till viss del och behöver mötas av åtgärder, exempelvis i form 
av kompetensutveckling. 

4. Förslag till beslut 
Främja förändrat arbetssätt/ökat distansarbete (HR)

Utarbeta rutiner samt arbetsrättsliga avtal för att möjliggöra distansarbete i 
högre grad 
Ta fram metodstödsmaterial för fysisk, organisatorisk och psykosocial 
arbetsmiljö vid distansarbete. Exempelvis hälsofrämjande inslag/modeller 
(friskvård på distans eller walk & talk) i syfte att förebygga kostnader för 
personalomsättning samt sjukskrivningar/rehabärenden.
Uppmuntra till distansarbete; som en del i ”employer branding”-arbetet. 
Exempelvis överväga införande av informella distansarbetsdagar eller 
liknande. 
Utbildning för chefer i att leda på distans 
Utbildning för medarbetare i att arbeta på distans

Förebygga kostnader på olika sätt: 

Genomföra återkommande hygienkampanjer och kampanjer kring att stanna 
hemma med tidiga symtom, i anslutning till årsvariationen av influensa etc. 
Detta i syfte att sänka sjukkostnader. (HR + KOM)
Lokalrelaterade kostnader behöver generellt kunna anpassas till förändrade 
förutsättningar och minskade förbrukningskostnader realiseras - skapa 
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incitament för kostnadseffektiviseringar. Uppdrag att beakta inför 
kontraktsskrivningar, ombyggnationer, investeringar etc. (TFF)
Helhetstänk digital arbetsplats; vilka verktyg krävs och vilka arbetsuppgifter 
ska utföras var. (digitaliseringsnätverket + KOM)

Policyfrågor – ställningstaganden, tolkning och implementering:

Ledningsgruppen tydliggör viljeinriktning vad gäller tjänsteresor – 
tjänsteresor ska enligt resepolicyn ske endast när det behövs. När fysiska 
möten faktiskt behövs kan vara angeläget att konkretisera. Förhållningssättet 
behöver balanseras mot värdet av att vara en attraktiv arbetsgivare samt 
värdet av fysiska möten för att skapa högpresterande team. Tydligare 
inriktning för resande anknyter även tydligt till genomförande av kurser såväl 
som konferenser. Sammantaget utgör dessa den primära 
besparingsmöjligheten på kort sikt. 
Se över /uppdatera policyn för Arbetsmiljö, likabehandling och mångfald 
(HR)
Öka efterlevnaden genom att skapa attraktiva interna konferensalternativ: 
Interna modeller såväl som avgiftsnivåer för konferenser kan utarbetas. 
Avvägning mot ev. omlokalisering till gymnasiet och minskade ytor redan 
2023 och medföljande lokaleffektivisering. 
(konferensservice/internservice/kulturenheten)

Se över organisationen internt

I vissa avseenden är Vallentunas organisation fragmenterad. Pandemin har 
även tydliggjort sårbarheterna små organisationer ger i samband med 
personalbortfall. Exempelvis kan förutsättningarna för sammanslagning av 
kontaktcenter och interncenter utredas - ett kontaktcenter som jobbar både 
internt och externt. Konferensservice även närbesläktat med internservice. 
(KLK/TFF)

Kommunledningskontoret har under hösten fått i uppdrag att utreda 
omlokalisering/samutnyttjande av gymnasiets lokaler. Om omlokalisering inte kan 
ske, bör förutsättningar för andra möjligheter till omlokalisering utredas – i syfte 
att anpassa nuvarande kontor till förändrade arbetssätt och ökat distansarbete. 



BILAGA 1

Sammanställning av enkätresultat och fritextsvar

Arbetsgrupp:
Petri Peltonen, förvaltningschef kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen
Emelie Hallin, stabschef (KLK)
Maria Svanberg, utvecklingsledare (TFF/SBF)
Samuel Ahnlund, digitaliseringsstrateg (SF)
Helena Högberg, HR-partner (BUF)
Magdalena Werner, enhetschef kommunikation och marknad (KLK)
Magnus Sjögren, ledningsstöd (KLK)
Per Toverud, lokalstrateg (KLK)
Jennie Bergendorff, HR-konsult (KLK)

Om enkäten: Under perioden 2020-10-19-2020-11-02 genomfördes en enkätundersökning riktad 
till medarbetare på centrala förvaltningskontoren. Svarsfrekvensen var 261 svar, vilket innebär 
77,5%.

Metod: Vi har gjort en kvalitativ bedömning, i urval, utifrån enkätens innehåll. Vi avser inte att täcka 
in alla exempel i nedan sammanställning, för detta hänvisar vi till rådatan. 

Nedan följer en sammanställning av fritextssvaren inklusive en summering av chefers och 
medarbetares olika förslag för framtiden.

 

_____________________________________________________________________________ 

Innehåll

1: Kvantifiering – huvudord i fritextsvaren
2: Digitaliseringsförslag
3: Effektiviserings- och förbättringsförslag (ej digitala)
4. Kommentarer om arbetsmiljö och ergonomi
5. Generella insikter 
6. Kring ledarskap



1: Kvantifiering – huvudord

Antal förekomster av ord samt ordna orden i kluster
Möte 145 hemifrån 40 distans 127 tid 99
Digital 80 teams 32 arbete 121 effektiv 98
Kontor 70 stress 23 informera 18 kvalitet 25
Plats 58 skärm 19 social 14 flexibilitet 16
Fysisk 45 ensam 18 chef 13 risk 13
Rum 30 ergonomi 12 utbilda 11 säker 12
resor/restid 25 telefon 11 kommunikation 11 utveckling 11
lokal/fastighet 23 sitta 10 arbetssätt 9 fokus 9
arbetsmiljö 20 ostört 10 avstämning 8 beslut 7
yta/ytor 18 zoom 7
Kund 13 verktyg 7
mötesrum 11 skype 4
Miljö 10
IRL 8

2: Digitaliseringsförslag
 Digital signering av beslut
 Digitala signaturer på avtal, t.ex. anställningsavtal
 Korta effektiva utbildningar i distansarbetsverktygen (Zoom, Teams, Skype) vore bra
 Digitala bokföringsordrar
 E-arkiv
 Scanna (via mobilapp) dokument direkt in i socialtjänstens verksamhetssystem
 Möjlighet till säkra videomöten, som kan hantera sekretess och känsliga personuppgifter
 Säker e-post till extern part
 Kund/medborgarmöten i större utsträckning digitalt.
 System där man kan dela dokument, som t.ex. Google
 Använd tekniken mer – t.ex. så kan informationsmöten spelas in, så att individer eller grupper 

kan titta på det när det passar. 
 Effektivt att t.ex. hålla utbildningar digitalt (bra att kunna använda s.k. break-out rooms som i 

Zoom).
 Extern kuverteringstjänst
 Möjlighet att ha två skärmar, tangentbord och en docka hemma alternativt en större 33 tums 

skärm (jmf Telia) till huvudarbetsplatsen, i de fall behov finns.  

3: Effektiviserings- och förbättringsförslag (ej digitala)
 Säga upp lokaler/ minska lokalytan/ dela rum/dela lokaler mellan förvaltningar (många 

kommentarer finns om lokalytor)



 Hitta arbetssätt och struktur där arbetsgrupper (efter pandemin) schemalagt är på plats på 
kontoret samtidigt vissa dagar i veckan för att kunna samverka och även som en lösning på den 
sociala frågan kring känslan av isolering. Det finns studier (enligt HR) där vissa typer av möten är 
mer effektiva när man ses fysiskt. Exempel på sådana som finns med i kommentarerna är när 
någon är nyanställd, när någon inte mår så bra, vissa kundmöten, när organisationen är i en 
utvecklings- eller förändringsfas och även för att kunna vara kreativ och processa något.

 Fortsätta utveckla effektiva sätt att hålla i och genomföra möten 
 Utbilda chefer och medarbetare i distansarbete/digitalt arbetssätt – hur använder man tiden 

effektivt, hur strukturerar man tiden, vikten av att boka upp korta möten = något som kan 
ersätta frågan i korridoren – ”använd kvartarna”. 

 Enklare och mer tidseffektivt att ha externa deltagare på digitala möten – det får gärna fortsätta.

4. Kommentarer och förslag om arbetsmiljö och ergonomi
 Minskad sjukfrånvaro och minskad stress
 Bättre balans mellan arbete och fritid 
 Hitta rutiner för att hålla kontakt med kollegor för att öka samarbete, samhörighet och minska 

känsla av isolering. 
 För att vara en attraktiv arbetsgivare är det bra om kommunen fortsätter att erbjuda möjlighet 

till distansarbete även efter pandemin, då väldigt många företag och organisationer antagligen 
kommer att göra det. 

 Ostört och fokuserat arbete ökar
 Slipper lägga tid på att hitta lediga möteslokaler
 Satsa mer på arbetsmiljön hemma; IT-utrustning, ergonomi, lägga in pauser (digitala möten kan 

upplevas tyngre), skapa struktur för att ändå känna samhörighet m.m.
 Frågan om fysisk arbetsmiljö och ergonomi, citat-ex. ”Lösningar för bättre arbetsställning, har 

inte anpassat för det hemma och har fått problem med rygg”

5. Generella insikter 
 En stor andel av de svarande, ca 78 %, kan utföra allt arbete eller det mesta av arbetet på 

distans.
 Av de svarande rapporterar 44 % att de upplever att de är mer effektiva än förut vid 

distansarbete, och 42 % lika effektiva som tidigare.
 En stor andel av medarbetarna, 76 %, upplever arbetssituationen på distans som bättre eller 

oförändrad.

Från fritextsvaren:
 Många medarbetare har kommenterat att de upplever minskad stress, väldigt många upplever 

en bättre balans mellan arbete och fritid och att de har lättare att koncentrera sig. Exempel på 
citat - ”Övergripande är det positivt, jag är mer effektiv, är mindre stressad, enklare med lämning 
och hämtning på skolan.” ”Möten är mer effektiva, tiden används mer effektivt.”

 Tekniken fungerar bra, kommentarer om att man är nöjd med Teams som verktyg.
 De som upplever en något försämrad arbetsmiljö pekar exempelvis på dålig ergonomi, försämrad 

balans mellan arbete och fritid eller avsaknad av sociala kontakter.



 Någon/några upplever även avsaknad av teamkänsla, kompetensöverföring och kollegialt 
informationsutbyte.

 ”IT borde kunna åka ut till de medarbetare som behöver hjälp att installera dockor eller annan 
teknisk utrustning”.

 ”IT borde generellt sett omvärldsbevaka för att se om och hur de behöver lägga om sin 
stödverksamhet för att matcha det digitala distansarbetet (oavsett antal dagar anställda befinner 
sig på kontoret efter pandemin)”.

 Sparar in restid till arbetsplatsen med distansarbete, tid som kan användas till arbete och annat, 
t.ex. träning och motion 

 Miljöaspekt (undviker resor till och från kontoret, samt till och från olika enheter/verksamheter). 
 Minska arbetsrelaterade resor i framtiden också, sparar pengar

6. Kring ledarskap
 ”Tycker att arbetet/mötena blivit mer effektiva” (från chef)
 Det finns chefer som tycker att de kan vara mer tillgängliga nu då annat arbete kan göras mer 

effektivt
 Någon chef har kommenterat att man hinner med fler arbetsuppgifter nu då mycket görs mer 

effektivt i den digitala världen
 "Vi ses vid behov och har effektiva enskilda möten, upplever att enskilda mötena är bättre" (från 

chef)
 ”Vi har god kontakt via Teams/E-post, och det fungerar i stort sett likadant som tidigare” (från 

medarbetare)
 Viss andel chefer anser att deras ledarskap har försämrats. (Detta ska ställas mot de anställdas 

uppfattning som tycker att ledarskapet fungerar bättre jämfört med chefernas uppfattning som 
skattar detta lägre.)

 Viktigt att chefer sänder samma budskap som centrala riktlinjer för distansarbete nu och framåt.
 Om distansarbetet fortsätter är det viktigt att utveckla ledarskapet genom kompetenshöjning 

kopplat till distansarbete. 
 Det ställs höga krav på ledarskapet – tätare uppföljning krävs och att medarbetarna själva är 

tydliga med hur de mår
 Svårare att engagera, följa upp och coacha på distans
 Svårare att känna av och följa upp mående på distans
 Kommunikation och information är det viktigaste i det digitala ledarskapet. 
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Omvärldsbevakning 

Många större arbetsplatser har arbetat på distans under 2020. Organisationerna har i 
vissa fall pågående utvärderingar och få har slutligt landat ned i hur man vill ändra 
arbetsätt efter pandemin. I samband med utredningen har nio olika organisationer 
har tillfrågats, nedan följer ett antal exempel på olika resonemang och erfarenheter: 

Great Place To Work

Great Place To Work1 gjorde en studie mellan den 12 maj och 11 juni då de undersökte 
upplevelsen av att hemifrån hos 8 349 medarbetare på 113 medelstora svenska 
organisationer.2 Resultatet från studien stämmer väl överens med Vallentunas 
enkätundersökning att arbetet bedrivs lika effektivt, att de sociala kontakterna 
saknas, att friskvården blir lidande samt att det är svårare att leda på distans. I deras 
studie har även framkommit att medarbetare under 25 år inte trivs lika bra med att 
arbeta på distans som de som är över 45 år.3 

Advokatbyrån Mannheimer& Swartling, (350-500 anställda i 
Stockholm)

Efter restriktionerna infördes får maximalt 50% av de anställda per 
verksamhetsområde befinna sig på kontoret samtidigt. Det är respektive chefs ansvar 
att säkerställa att antalet inte överstiger detta tak. Till detta tillkommer att chef måste 
ha koll på hur många kundmöten som är inbokade då antalet inte får överstiga 
maxnivå. Att behålla lokalerna efter pandemin bedöms som viktigt för teamkänslan 
och för att skapa för att få högpresterande team; de tycker det är viktigt att ses fysiskt. 

Nacka kommun, (ca 800 medarbetare/kommunhuset) 

Nacka kommun tillämpar även tidigare ”Flexkontor” där antalet samtidiga platser för 
personalen är ca 80%. Vanligtvis är det självreglerande vilka som är på plats. 

Under pandemin planerar medarbetare omfattning och struktur för eventuellt 
distansarbete tillsammans med närmaste chef. Arbetets karaktär avgör om det är 
möjligt att arbeta på distans. 

Kommunen har börjat resonera kring förhållningssätt efter pandemin - distansarbete 
antas vara en större del av arbetssättet framöver. Ledarskap, lokaldisposition (ytor 

1 Konsultföretag, genomför medarbetarundersökningar på uppdrag.
2 www.greatplacetowork.se 
3 Great place to work ”Rapport Så har arbetslivet påverkats under coronapandemin”

http://www.greatplacetowork.se/


VALLENTUNA KOMMUN SID 2/3

VERKSAMHETENS NAMN

såväl som typ av rum/ytor som behövs) och arbetsmiljö kommer med sannolikt också 
att påverkas.

Vinnova (200 anställda och huvudkontoret)

Även i ordinarie läge använder sig myndigheten av flexkontor; inga av medarbetarna 
har egen plats. Myndigheten har under pandemin distansarbetat i hög utsträckning. 
När de skarpare restriktionerna infördes, krävdes godkännande från  chefen att få åka 
in till kontoret. Bara några få mötesrum får användas. Friskvårdsinslag med medi-
yoga och pt-träning arrangeras live genom teams. Många möten ska vara ”Walk and 
talk” – ringer upp under promenad. Ännu viktigare att stämma av nu. Utmaningar 
Vinnova ser med det digitala arbetssättet är kompetensöverföring, de små lösningar 
som uppkommit vid kaffeautomaten och att det lättare sker missförstånd. 

Vinnova utreder just nu hur de ska utforma kontoret framåt, då hybridlösningar 
sannolikt kommer användas. Vilket jobb som bör ske på kontoret och vilket som bör 
ske hemifrån undersöks; exempelvis workshops och onboarding på kontoret, medan 
egenarbete kan ske på hemmaplan. Diskussioner pågår med andra myndigheter om 
att dela kontorsytor. 

Ett stort ”chefspaket” har tagits fram av HR för hur cheferna behöver jobba under 
pandemin. Tex. så måste cheferna ha avstämning 1 ggr/veckan. Vissa frågor ska 
ställas varje vecka för att fånga upp hur alla mår. Detta är inkluderat i onboarding-
paket för nyanställda chefer och personal. 

Microsoft

Microsoft har gjort en intern undersökning som pekar på att de anställda är ”på” fyra 
timmar mer per vecka i genomsnitt än innan pandemin bröt ut. Undersökningen visar 
även att chefernas ansvar och arbetsbelastning har ökat under pandemin. ”Cheferna 
får bära huvudbördan av skiftet till distansarbete. Den tid som högre chefer ägnar 
sig åt samverkan har ökat med mer än åtta timmar mer per vecka jämfört med 
tidigare”, fastslår Microsoft-studien men tillägger det ökade koordineringsansvaret 
inte nödvändigtvis innebär en motsvarande ökning i det totala antalet 
arbetstimmar, utan sker på bekostnad av annat. 4

När de spontana mötena vid kaffemaskinen och i korridorerna uteblivit, har de ersatts 
med inbokade möten. Detta har visserligen inneburit att den formella 
sammanträdestiden per vecka ökat med tio procent under pandemin men samtidigt 
har de individuella mötena blivit kortare.

Spotify 

4 Corona-effekten: Längre arbetsdagar – men kortare och effektivare möten. www.chef.se 

http://www.chef.se/
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Samtliga medarbetare jobbar hemifrån (”working home policy”) sedan företaget 
stängde kontoret den 11 mars. Förhållningssättet gäller fram till juni 2021. 

HR utreder just nu hur man kan dra nytta av arbetssättet framåt. Anställda/Chefer 
har precis som Vallentuna kommun fått fylla i formulär hur de skulle vilja jobba 
framåt och nya riktlinjer kommer under våren -21. Kontoret kommer att spela en 
viktig roll även framåt. De ser det som utmanande men behöver hitta förutsättningar 
för att bla. köra”hybrid”-möten där hälften deltar digitalt och hälften är på plats. De 
har fika inplanerat två ggr vecka digitalt med sina kollegor. Produktiviteten visar sig 
ha gått upp genom distansarbete, vad de kan se nu kortsiktigt på 6-9 månader. Det 
anser att avstämningar med anställda är extra viktigt just nu. Sportify hade redan 
innan Covid upparbetade rutiner där chefer har avstämningar digitalt med anställda 
där fokus på samtalet handlar om hur man mår och vad man behöver, snarare än 
själva arbetsuppgifterna. De har även regelbundet möten ”standups” där man är ute 
och går och samtidigt har möten för att få igång anställda att röra på sig mera. De ser 
att större sammankomster (större planeringsmöten med större antalet personer) 
kommer ske mer digitalt och behöver hitta bra forum för detta. 

https://www.forbes.com/sites/victorlipman/2016/05/02/are-remote-
workers-happier-and-more-productive-new-survey-offers-
answers/#66c735ec6663

https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/aktiv-och-engagerad-chef-
viktigt-vid-distansarbete-6995174  

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/kommunicera-pa-distans-sa-far-
chefen-hemarbetet-att-funka-32005 

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/sa-kan-okat-hemarbete-
minska-utslappen/ 

https://www.forbes.com/sites/victorlipman/2016/05/02/are-remote-workers-happier-and-more-productive-new-survey-offers-answers/#66c735ec6663
https://www.forbes.com/sites/victorlipman/2016/05/02/are-remote-workers-happier-and-more-productive-new-survey-offers-answers/#66c735ec6663
https://www.forbes.com/sites/victorlipman/2016/05/02/are-remote-workers-happier-and-more-productive-new-survey-offers-answers/#66c735ec6663
https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/aktiv-och-engagerad-chef-viktigt-vid-distansarbete-6995174
https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/aktiv-och-engagerad-chef-viktigt-vid-distansarbete-6995174
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/kommunicera-pa-distans-sa-far-chefen-hemarbetet-att-funka-32005
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/kommunicera-pa-distans-sa-far-chefen-hemarbetet-att-funka-32005
https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/sa-kan-okat-hemarbete-minska-utslappen/
https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/sa-kan-okat-hemarbete-minska-utslappen/
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Sammanställning workshop 2020-11-20
Deltagare: Victor Kilén, David Gyllenstråle, Johanna Harling, Magnus Sjögren, 
Annika Hellberg, Annika Colding, Björn Stafbom, Johan Carselind (tf istället för Poa), 
Henrik Kelfve. (Förhinder: Susanna Falk och Poa Hellqvist)
Arr: Petri Peltonen & Emelie Hallin med teknisk support från Mimmi Carne.
Digitalt i Zoom, kl. 9-10

Bakgrund
Uppdrag kring arbetssätt utifrån pandemin. Vad Vallentuna kommun kan dra nytta 
av:
 Effektiviseringar, kostnadseffektiviseringar (ej lokaler) 
 Ökad produktivitet med nya arbetssätt, hemarbete

Enkät har tidigare under hösten genomförts med hög svarsfrekvens. Stor andel av 
medarbetare upplever att distansarbete är positivt och ger möjlighet att arbeta 
effektivare. Vissa utvecklingsområden har också identifierats. 
Gruppdiskussioner kring två frågeställningar/fokusområden:
 Organisationskultur och förväntningar – hur ökar vi förutsättningarna för att 

arbeta mer på distans?
 Vilka möjliga kostnadseffektiviseringar ser ni är möjliga på kort respektive lång 

sikt? 

Organisationskultur och förväntningar – hur ökar vi 
förutsättningarna för att arbeta mer på distans?

Liten kostnad , stor effekt (att genomföra)

 Ta fram styrdokument/rutiner för distansarbete och en struktur 
(regler /rutiner) för vad som gäller. Vi behöver tydliggöra t ex:
- när gemensamma arbetsmöten kan förläggas och genomföras. Det ska inte 
vara valfritt ( dvs enbart upp till medarbetaren) om man är med på sådana 
möten fysiskt eller digitalt.
- hur vi hanterar e-post och under vilka tider på dygnet
- hur fysisk utrustning och möbler ska hanteras /skötas och återlämnas till 
arbetsgivaren om man slutar 

 Se över vårt nuvarande flextidsavtal och ev. teckna LOK med facken om 
olika arbetstidsmodeller.

 Se över och komplettera nuvarande resepolicy och rutiner för resor.
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 Förväntningar, uppdrag och mål /arbetsuppgifter behöver också vara tydliga 
för respektive medarbetare vid distansarbete. Det finns redan rutiner 
utifrån OSA-föreskriften om detta men de kan behöva 
kompletteras/utvecklas och kommuniceras. Chef behöver ha särskild 
dialog om uppdrag och förväntningar med medarbetare som väljer att jobba 
hemifrån och samtidigt ha små barn hemma (”Vobba” utan att ta ut 
ersättning från FK för det)

 Mailrutin. Implementera och säkerställ att fungerar. Frågor : Vet alla du 
skickar till varför de får mailet. Förstår de vad de ska göra med 
informationen. Behöver de ladda ner bifogade filer. 

 Mötesrutin. Behöver alla vara med? Förstår man sin roll? Syfte med mötet, 
vad ska uppnås?   

 Arbetsmiljö självskattning; rutiner för att fånga upp ohälsa. (större 
delaktighet krävs från medarbetare – aktivt signalera)1

Liten kostnad, liten effekt ( överväg)

 Öka kompetensen bland chefer samt medarbetare för att kunna hantera den 
nya arbetsmiljön./ Förbättra vår kunskap kring personaljuridiska frågor 

Stor kostnad, stor effekt (att överväga) 
 Fysisk arbetsmiljö i hemmet. Arbetsgivarens ansvar för den fysiska 

arbetsmiljön vid hemarbete, kan innebära stora kostnader för att utrusta 
”hemmakontor” med möbler (höj-och sänkbara skrivbord och kontorsstolar) 
och annan utrustning ( tex skrivare/scanner, extra skärmar). 

 Varva distansarbete med arbete på arbetsplatsen. Ändra till 
aktivitetsbaserade arbetsplatser.  Fysisk arbetsmiljö – stöd för att kunna ha 
anpassade arbetsplatser i hemmet. Arbetsmiljö. 

 Utveckla konferensrum för digitala möten + hybridmöten. Investering i 
digital mötes- och konferensutrustning tillgänglig för alla medarbetare som 
jobbar hemifrån liksom licenser till alla för Zoom /Teams så att man kan 
organisera möten (inte bara delta)

 Enhetlig digital mötesstruktur; för att kunna ha riktigt bra koll på verktygen. 
Behov av kompetensutveckling – digitala verktyg2

 Digitalisering alla handlingar

Vilka möjliga kostnadseffektiviseringar ser ni är möjliga 
på kort respektive lång sikt?

Kort sikt

1 Digital skyddsrond- 
2 Meets ingår i googleabbonnemangen. Flera olika verktyg kostnadsdrivande. Externa 
möten ofta med Skype.
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 Distansarbete/digitala möten: medför minskar kostnader för resor i 
tjänsten och innebär att man kan använda arbetstid effektivare (hinna 
utföra mer) då ställtid/restid till och från kontor plus mellan möten minskar. 
Effektivitetsfrämjande genom att medarbetaren kan fokusera på arbetet, 
snabbare skifte mellan möten oavsett distans från fysisk plats.

 Om vi kan genomföra digitala möten med olika konsulter innebär det 
att vi slipper betala reskostnadsersättning till dem.

 Förhandla ner städkostnader genom att minska frekvensen av städ.
 Se över avtal för konferenser
 En riktning för hur vi från Vallentuna i stor utsträckning styra resor till 

digitala möten efter Corona pandemin
 Förslag på alternativa lösningar för planeringsdagar (istället för 

konferensanläggningar)
 Se över parkeringskostnader (fördelning)

Lång sikt

 Lokaleffektviseringar påverkar genom att vi får lägre hyreskostnader och 
minskade kostnader för möblering och annan utrustning. 

 Kandidatunderlag vid rekrytering kan breddas, dvs det kan vara 
attraktivt för fler sökande att man att har möjlighet att arbeta på 
distans några dagar /vecka, dvs även om man bor längre bort från 
Vallentuna. Kan också bidra till en minskad personalomsättning.

 Beakta ev. möjligheter minska antalet personal över tid, exempelvis vid 
avgångar utifrån effektivare arbetssätt. Viktigt att observera att omfördelning 
av arbetsuppgifter till personal med större kvalifikationskrav kan medföra att 
kostnadseffektivisering uteblir. 

Övriga medskick/förslag/konstateranden från 
ledningsgruppen: 

 Riskbedömningar och konsekvensanalyser liksom samverkan / förhandling 
med fackliga organisationer behöver genomföras innan åtgärder relaterade 
till arbetsmiljö genomförs och beslutas.

 Livspusslet, arbetet blir inte en plats utan något vi gör. 
 Utgångspunkt åter till normalläge, efter pandemin: Ta tillvara att 

medarbetarna värdesätter distansarbete. 
 Kommunövergripande flerårig digitaliseringsplan utifrån 

behovsanalys/”flaskhalsar” (kommunövergripande infrastruktur)



Externa resor, kurser, konferenser och utbildningar
 jan-aug resp jan-nov 2019 och 2020, tkr (Uttag data 2020-12-02 efter att november bokf.period stängts)

Jan-nov Jan-nov

Nämnd Förvaltning Ack i år Ack fg år

Kommunstyrelsen KLK 40 34

Kommunstyrelsen SBF (se även BMN) 0 0,4

Kommunstyrelsen TFF 2 4

Bygg- och miljötillsynsnämnden SBF (Se även KS) 2 21

Fritidsnämnden FF 22 7

Kulturnämnden KUL 16 16

Barn- och ungdomsnämnden BUF 5 6

BUN Resultatenheter BUF 112 80 -8

UN Resultatenheter 0 12

Socialnämnden SF -1 49

Total 198 228 -8

Jan-nov Jan-nov

Nämnd Förvaltning Ack i år Ack fg år

Kommunstyrelsen KLK 10 63

Kommunstyrelsen SBF (se även BMN) 4 24

Kommunstyrelsen TFF 1 8

Bygg- och miljötillsynsnämnden SBF (Se även KS) -18 18

Fritidsnämnden 14 5

Kulturnämnden 17 41

Barn- och ungdomsnämnden 3 12

BUN Resultatenheter 64 123 5

UN Resultatenheter 45 36

Socialnämnden 32 45

Total 172 372 5

Jan-nov Jan-nov

Nämnd Förvaltning Ack i år Ack fg år

Kommunstyrelsen KLK 596 789 20

Kommunstyrelsen SBF (se även BMN) 125 144

Kommunstyrelsen TFF 156 159

Bygg- och miljötillsynsnämnden SBF (Se även KS) 131 121

Fritidsnämnden 29 208

Kulturnämnden 95 278

Barn- och ungdomsnämnden 215 152

BUN Resultatenheter 674 844

UN Resultatenheter 10 22

Socialnämnden 254 682

Total 2 286 3 400 20

Jan-nov Jan-nov

Nämnd Förvaltning Ack i år Ack fg år

Kommunstyrelsen KLK 101 268

Kommunstyrelsen SBF (se även BMN) 2 11

Kommunstyrelsen TFF 21 86

Bygg- och miljötillsynsnämnden SBF (Se även KS) 11 0

Fritidsnämnden 0 15

Kulturnämnden 12 3

Barn- och ungdomsnämnden 127 70

BUN Resultatenheter 134 91

Socialnämnden 536 662

Total 943 1 206 0

Jan-nov Jan-nov

Nämnd Förvaltning Ack i år Ack fg år

Kommunstyrelsen KLK 231 217

Kommunstyrelsen SBF (se även BMN) 0 0

Kommunstyrelsen TFF 0 36

Fritidsnämnden 20 0

Kulturnämnden 38 180

Barn- och ungdomsnämnden 0 25

BUN Resultatenheter 114 72

Socialnämnden 43 111

Total 445 642 0

Totalt 4 044 5 848

Differens -1 804

Konto

7652 Konferens för 

arbetsgruppen

7454 Föreläsare

Konto

varav bokfört på proj f 

COVID-19 jan-nov

Jan-nov

7651 

Kurs/utbildnin/fortbildning 

anställd

varav bokfört på proj f 

COVID-19 jan-nov

varav bokfört på proj f 

COVID-19 jan-nov

varav bokfört på proj f 

COVID-19 jan-nov

varav bokfört på proj f 

COVID-19 jan-nov

Konto

Konto

Konto

7051 Hotel och logi

7052 Resor i tjänsten
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Sammanfattning

2

Andel positiva svar, ledarskapsfrågor
Kan vara ett värde mellan 0-100

* Snitt kommuner = 76

123 resultatgrupper i kommunen, spann mellan 11 och 100

Andel positiva svar, alla frågor
Kan vara ett värde mellan 0-100

* Snitt kommuner = 68

123 resultatgrupper i kommunen, spann mellan 23 
och 99

Svarsfrekvens: 84%  (84%)

Medarbetarindex MI  78 (72) Ledarskapsindex LI  82 (77)

* Zonderas snitt, kommunjämförelse utgår från kommun-mätningar mellan åren 2017 till 2020. 
25 kommuner ingår och som gjort mätningar under denna period. 



Genomfördes

6 till 25 april 2021

Tre påminnelser gick ut
under enkätperioden.
 

Redovisning av resultatFrågeformulär

62 frågor inklusive frågor om hot och våld, 
trakasserier och HME. 

Frågorna likadana som i enkäten 2019

Skala 1-5:
Instämmer inte alls - instämmer helt, 
Kan ej ta ställning
Positiva, neutrala och negativa svar.

Minst 5 svar för att redovisa 
resultatet på gruppnivå.

Vid färre svar ges en 
sammanfattning med styrkor och 
frågor att förbättra. 

Andel positiva svar; dvs % andel 
4:or och 5:or

Positiva svar Neutrala svar Negativa svar Medelvärde Antal i % som har svarat på 
undersökningen.

Årets resultat
Förra året
Jämförelse



Nr   2021 2019

21 Jag har förtroende för Vallentunas kommunledning 49% (+15) 34%

22 Vallentunas kommunledning är öppen och ärlig i sin kommunikation 47% (+14) 33%

62 Jag skulle rekommendera Vallentuna kommun som arbetsgivare 71% (+12) 59%

20 Jag har förtroende för ledningen på min förvaltning 59% (+11) 48%

2 Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation 73% (+8) 65%

12 Det går bra att förena föräldraskap och arbete 80% (+8) 72%

13 Jag kan återhämta mig mellan perioder av hög arbetsbelastning 63% (+8) 55%

26 Jag tycker att min närmaste chef gör det tydligt vad som förväntas av mig 83% (+8) 75%

40 Vi har effektiva arbetsrutiner på min arbetsplats 70% (+8) 62%

33 Jag tycker att min närmaste chef ger mig konstruktiv återkoppling på hur jag utför mitt 
arbete 76% (+7) 69%

4

10 största förändringarna uppåt

2019 - 2021

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or. Inga negativa förändringar jmf med 2019 
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Svarsstatistik

2021 2019
Totalt 84% 1333 (1584) 84% 1386 (1648)
Barn och ungdomsförvaltningen inkl gymnasiet 80% 669 (841) 82% 649 (795)
Fritidsförvaltningen 97% 30 (31) 97% 31 (32)
Kommunledning 92% 12 (13) 92% 11 (12)
Kommunledningskontoret 93% 65 (70) 93% 71 (76)
Kulturförvaltningen 94% 51 (54) 94% 51 (54)
Samhällsbyggnadsförvaltningen (BMN) 85% 29 (34) 87% 27 (31)
Samhällsbyggnadsförvaltningen 93% 26 (28) 90% 100 (111)
Socialförvaltningen 87% 388 (446) 82% 399 (489)
Teknik och fastighetsförvaltningen 94% 63 (67) - -
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Medarbetarindex - MI

Sammanfattande resultat på enkäten
Andel positiva svar alla frågor ingår

Viktade mot nyckelfrågorna:

Mitt arbete engagerar mig (fråga 1)
Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation (fråga 2)

2021 2019 2018
Totalt 78 72 70

Medarbetarindex – MI: 
Viktad andel positiva svar (4 eller 5) av 
totalt antal svar. 
Varje fråga är viktad beroende av deras 
påverkan på nyckelfrågorna. 

Om alla deltagare svarat positivt (4 eller 5) 
på samtliga frågor blir MI = 100. 
Om ingen deltagare svarat positivt på 
någon fråga blir MI = 0. 

Not: Jämförelse, medianvärde för 
kommuner: 68 
(Jämförelser utgår från Zonderas databas.)



Följande har högst påverkan på MI

Nr. Pos svar

3 Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt 95%

4 Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt arbete 72%

35 De förslag som förs fram hanteras på ett bra sätt 72%

16 Det är en bra stämning på min arbetsplats 77%

34 Förslag på nya och bättre sätt att arbeta välkomnas på min arbetsplats 78%

5 Jag har tydliga arbetsuppgifter 82%

7 Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete 84%

45 Jag tycker att vi på vår enhet arbetar så att våra gemensamma värderingar syns när vi 
möter våra invånare/kunder och när vi arbetar med varandra 84%

32 Jag tycker att min närmaste chef ger mig det stöd jag behöver 81%

6 Jag vet hur jag ska prioritera mina arbetsuppgifter 84%

Nyckelfrågor:
Mitt arbete engagerar mig (1)
Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation (2)

Förklaring av påverkan: 
En person som ger ett högt betyg på ovanstående frågor tenderar även att ge ett högt betyg på nyckelfrågorna.
På samma sätt tenderar en person som ger ett lågt betyg på dessa frågor att ge ett lägre betyg på nyckelfrågorna. 
Att arbeta med ovanstående frågor påverkar således MI mest effektivt. Påverkan tas fram med en statistisk beräkningsmodell
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Resultat per frågeområde
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Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or
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Resultat per frågeområde
- Extern jämförelse Kommuner (jämförbara frågor)

All
mä
nt

Me
da
rbe
tar
sk
ap

Inf
orm
ati
on
 & 
Ku
ns
ka
p

Ko
mm
un
led
nin
ge
n

Le
da
rsk
ap

Ut
ve
ck
lin
g

Ar
be
tsf
öru
tsä
ttn
ing
ar

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

79 79
72

52

82
76

7173 74 70

46

76
66 69

Vallentuna Ext Jmf

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or



Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
10

Allmänt

Frågeområde: 79 (72)

Nr   2021 2019 Ext. jmf
1 Mitt arbete engagerar mig 92% 91% 90%
2 Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation 73% 65% 66%
62 Jag skulle rekommendera Vallentuna kommun som arbetsgivare 71% 59% 63%

* = fråga med hög påverkan på MI
Bilden visar andelen positive svar (4:or och 5:or)
Externa jämförelser med Zonderas databas

Färgkodning baseras på jämförelser med förra året samt med extern databas
Speciellt focus på frågor med hög påverkan på MI



Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
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Medarbetarskap

Frågeområde: 78 (74)

Nr   2021 2019 Ext. jmf
3 Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt 95% * 94% 92%
8 Mina arbetskamrater behandlar mig med respekt 91% 90% 90%
9 Jag får uppskattning från mina arbetskamrater när jag gör ett bra arbete 84% 81% 79%
5 Jag har tydliga arbetsuppgifter 82% * 77% 80%
16 Det är en bra stämning på min arbetsplats 77% * 76% 74%

4 Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt 
arbete 72% * 68% 64%

14 Arbetet är organiserat på ett effektivt sätt så att jag vet vem som gör vad 65% 59% 60%

* = fråga med hög påverkan på MI



Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
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Medarbetarskap (Arbetsbelastning)

Frågeområde: 78 (74)

Nr   2021 2019 Ext. jmf
15 Jag vet vem eller vilka jag ska vända mig till för att få stöd 85% 81% -
6 Jag vet hur jag ska prioritera mina arbetsuppgifter 84% * 81% -
7 Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete 84% * 79% 78%
12 Det går bra att förena föräldraskap och arbete 80% 72% -
11 Jag har en bra balans mellan arbete och fritid 73% 66% 66%
10 Jag hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid 63% 57% 57%
13 Jag kan återhämta mig mellan perioder av hög arbetsbelastning 63% 55% -

* = fråga med hög påverkan på MI



Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
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Information & Kunskap

Frågeområde: 72 (70)

Nr   2021 2019 Ext. jmf
18 Samarbetet fungerar bra inom min arbetsplats 79% 77% 78%

17 Jag har tillgång till den information samt instruktioner och/eller mallar 
som behövs för att kunna utföra mitt arbete 78% 75% 77%

19 Samarbetet fungerar bra mellan avdelningar / enheter 59% 56% 54%



Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
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Ledarskap

Frågeområde: 82 (77)

Nr  Min närmaste chef… 2021 2019 Ext. jmf
29 behandlar mig med respekt 91% 88% 87%

23 är öppen och ärlig i sin kommunikation 86% 83% 79%

30 har ett beteende som överensstämmer med våra gemensamma värderingar: 
"Engagemang, Samarbete och Allas lika värde" 85% 82% 82%

27 gör mig delaktig genom att t ex lyssna på mina synpunkter vid framtagning av förslag och 
förändringar 84% 80% 80%

26 gör det tydligt vad som förväntas av mig 83% 75% 76%

32 ger mig det stöd jag behöver 81% * 74% 77%

25 är tillgänglig 80% 74% 72%

24 kommunicerar mål och strategier på ett tydligt sätt 80% 75% 73%

28 bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat i arbetsgruppen 78% 74% 72%

33 ger mig konstruktiv återkoppling på hur jag utför mitt arbete 76% 69% 67%

31 underlättar genom att ta bort onödiga hinder i arbetet som jag eller vi i vår arbetsgrupp 
har påtalat 75% 68% 68%



Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
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Utveckling

Frågeområde: 79 (73)

Nr  I mitt senaste utvecklingssamtal… 2021 2019 Ext. jmf
37 utformade vi en individuell utvecklingsplan 83% 77% -
38 utformade vi konkreta mål 82% 75% -
39 följde vi tydligt upp de mål som vi kom överens om vid föregående samtal 79% 72% 70%

Innovativt klimat
34 Förslag på nya och bättre sätt att arbeta välkomnas på min arbetsplats 78% * 74% 68%
35 De förslag som förs fram hanteras på ett bra sätt 72% * 67% 59%

• 90% har haft utvecklingssamtal = 1197 personer
• 6% har det inte = 85 personer
• 3% har ännu inte varit anställda i 12 månader = 43 personer



Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
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Arbetsförutsättningar

Frågeområde: 74 (66)

Nr   2021 2019 Ext. jmf
41 Jag har tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta enligt våra rutiner 90% 84% 89%

45
Jag tycker att vi på vår enhet arbetar så att våra gemensamma 
värderingar syns när vi möter våra invånare/kunder och när vi arbetar 
med varandra

84% * 78% -

42 På min arbetsplats tar vi ansvar så att arbetet blir utfört och att inget 
hamnar "mellan stolarna" 77% 71% 79%

40 Vi har effektiva arbetsrutiner på min arbetsplats 70% 62% 66%
46 När jag anställdes fick jag en bra introduktion till mitt arbete 64% 58% 60%
43 Min fysiska arbetsmiljö är tillfredsställande 63% 62% 61%

44 Jag tycker att Vallentuna kommun genomsyras av våra gemensamma 
värderingar (Engagemang, Samarbete och Allas lika värde) 62% 55% 59%
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Hållbart medarbetarengagemang - HME

2021 2020 2019 2018 2017 2016 * Kolada 
2020

HME 84 82 81 80 80 80 79
Motivation 83 83 81 80 79 81 79

Ledarskap 85 83 82 80 82 80 78

Styrning 83 81 80 79 79 80 79

* snittet i Kolada – Kommuner och regioners databas.

En öppen och kostnadsfri databas som ger jämförelser och analys i kommunsektorn. 
Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, mått som är lämpade för jämförelser.



HME frågorna



Antal arbetsplatser
Nytt kommunkontor, plan 3, 1, 0 154 Status idag
Yta Antal Kvm Kvm/arbetsplats* Yta Antal Kvm
Kontor 25 1 212 7,9 7,9 Kontor 232 3 650

Konferensrum 10 224 1,5 1,5 Konferensrum 5 169
Mötesrum 35 515 3,3 Mötesrum 36 821
Mötesrum/krisl
edning 1 138 0,9

Beläget i plan
0 Krisledning - -

Lunchrum 1 209 1,4 Lunchrum 15 431

WC & HWC 18 42 8,9
 (anställda
per toalett) WC & HWC 42 103

Kapprum /
Skåp för
datorer 6 53 0,3 Kapprum 17 103

Vilrum 3 22 0,1 Vilrum 3 19

Arkiv 5 100 0,6
Beläget i plan
0 Arkiv 13 392

Förråd 5 74 0,5 Förråd 61 595
Städ 3 6 0,04 Städ 16 78

Reservkraft 1 45 0,3
Beläget i plan
0 Reservkraft 1 46

Korridor 11 351 2,3 Korridor 42 1 017
TOTAL 124 2 991 19,4 TOTAL 441 7 422

Jämförelse Täbys kommunhus
Yta Antal Kvm kvm/anställd
Kontor 2 190 5
Sammanträdesrum 106 1 442 3
Allmänytor 165 4 156 10
It, el, brand, drift, städ 28 416 1



Totalt 299 8 204 19
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ORIENTERING 
Programhandlingen omfattar el- och telesystem för ombyggnad av Vallentuna 
gymnasium för Vallentuna kommuns verksamhet och gymnasieskolan. 

Kommunen ska vara lokaliserad på plan 3 och delvis plan 0 och 1.   

Underlag för programhandlingen har varit  
- 200323.Lokalprogram beskrivning Rev 200406 
- 2020-03-23. Lokalprogram Vallentuna gymnasium 
- Arcona A-ritningar 2021-02-15 

Huvudsakligen ingår installationer av serviscentral, elfördelningar och gruppcentraler, 
kanalisation, huvudledningar, allmänkraft, belysning, allmän tele, brandlarm, 
potentialutjämning m.m.   

Denna programhandling ska kompletteras av programhandling från arkitekt med 
tillhörande planskiss och övriga ingående system från Brandskydd, K, VVS etc. 

I vidare projektering ska hänsyn tas till Vallentuna kommuns anvisningar/riktlinjer. 

 

ELKRAFTSYSTEM 

Befintlig allmänkraft 
Servis (lågspänningsställverk) är placerad i en egen byggnad intill fasaden. Servisen 
avsäkrad 800 A var byggd ca år 1986, vars reservdelar ej längre finns att få tag på vid 
behov av byte.  

Befintligt fördelningssystem är av typ TN-C (4-ledarsystem), som kan ge upphov till 
vagabonderande strömmar, vilka medför ingen fara elsäkerhetsmässigt, men de alstrar 
magnetfält och kan ge upphov till värmeutveckling som kan leda till brand. 

Med hänsyn till kommande effektbehov för kommunhusets verksamhet och för kyla 
kommer ställverket att behöva utökas med en till servisledning. 

Den befintliga anläggningen har endast ett mätsystem. 
 

Reservkraft (avsedd för kommunhuset) 
En reservkraftanläggning ska installeras för kommunhuset. Kommunens tekniska krav 
gällande reservkraft ska följas. Vid utformning av reservkraftanläggning ska följande 
beaktas. 
- val av generatoraggregat, ett flyttbart reservkraftverk containerbyggt elverk 

(containeraggregat) eller stationärt aggregat i en byggnad 
- vilken kapacitet gäller (vilka verksamheter måste få reservkraft) 
- hur bränsleförsörjning ska bli 
- andra faktorer som ska tas hänsyn till t.ex. buller, läckage av drivmedel, avgaser. 
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Nya och kompletterande installationer för kraftsystem 
Ny servis ska installeras. 

Ett mätsystem för kommunhuset ska kompletteras. 

Fördelningssystem av typ TN-S (5-ledarsystem) ska utföras för befintliga elinstallationer 
som ska behållas. 

Där befintliga elinstallationer behålls ska befintliga PVC-isolerade huvudledningar 
ersättas med nya halogenfria kablar.  

Ny och kompletterande kraftförsörjning ska utföras för att erhålla elkraftsystemets 
struktur som underlättar framtida drift- och underhållsarbete. 

Kraftmatningar till effektkrävande installationer t.ex. ventilationssystem, hissar ska 
projekteras och installeras. 

I detaljprojekteringen ska elförsörjningen samt behov av och vad som ska matas med 
reservkraft utredas. 

Omfattning av uttag, matning utrustning och andra apparater projekteras enligt 
kommande rumsfunktionsprogram (RFP). 

 

Ledningssystem 

Samtliga elinstallationer ska vara utförda som 5-ledarsystem med skärmade 
installationskablar. 

Gruppledningar ska förläggas på kabelstegar inom korridorer, i installationskanaler, 
nedföringsstavar samt i dolt förlagda installationsrör i väggar och ovan undertak. 

Nya huvudledningar till gruppcentraler, hissar, ventilationsaggregat, kylanläggning etc. 
ska installeras.  

 

Gruppcentraler 

Nya gruppcentraler ska installeras i elnischer. 

Gruppcentraler ska utföras med dvärgbrytare och dimensioneras efter verkligt behov av 
respektive kraftslag. Effektbrytare ska utföras för grupper som är större än 63 A. 

Gruppcentraler ska utföras i plåtkapslat utförande med huvudbrytare och utgående 
gruppledningar uppkopplade på plint.  

I elcentral ska finnas plats för automatik såsom belysningsstyrning mm. 

 

Platsutrustning, uttag mm 

Se även RFP för antal uttag inom resp. rum.  

Platsutrustningar, uttag, strömställare och nätverksuttag mm ska ha samma fabrikat och 
kulör för hela anläggningen. Uttag ska utföras generellt som 2-vägsuttag i petsäkert 
utförande. 

Kommunikationsutrymmen, korridorer och passager ska förses med 1-vägsuttag för städ 
med självstängande lock. 

Uttag för kaffebryggare, spishäll eller andra värmealstrande produkter i kök/pentry ska 
anslutas över elektroniska tidströmställare för bortkoppling efter inställd tid. 
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Automatiska dörröppnare ansluts med arbetsbrytare. Kanalisation från dörröppnare till 
armbågskontakter/ sparkkontakter anordnas. 

Inom samtliga teknikutrymmen ska CEE uttag för 16 A, 3-fas installeras. 

I öppet kontorslandskap där lättväggar ej är åtkomliga ska data- och kraftuttag placeras 
ovan undertak för anslutning till fristående och flyttbara uttagsstavar.  

Data- och kraftuttag ska installeras i fönsterbänkskanaler för arbetsplatser längs 
fasader.  

Samordning ska ske med verksamheten av aktuella maskiner för att säkerställa 
effektbehov etc. för rätt dimensionering och avsäkring av gruppledningar. 

 

Jordfelsbrytare 

Jordfelsbrytare ska installeras och grupperas på ett sådant sätt att risken minimeras för 
onödig utlösning på grund av sammanlagring av anslutna objekts läckströmmar.  

Samtliga jordfelsbrytare ska vara av typ A, märkutlösningsström 30 mA. 

 

Utrymmen 

Nytt utrymme placerat med lämpligt avstånd från huvudbyggnaden ska anordnas för 
serviscentral. 

Placering av reservaggregat ska framöver utredas. 

På plan 0 och ska nischer tillskapas för placering av elcentraler och teleutrustningar. 

På plan 3 ska elcentraler placeras i elnischer. 

Utrymme för kommunhusets dataserver ska tillskapas i samråd med kommunen.  

Belysningssystem och ljussystem 
Belysningen ska utformas och anpassas till lokalens layout, gestaltning och färgsättning 
samt till användningsområde.  

För att undvika en ”steril arbetsmiljö” är det viktigt att vid detaljprojektering föra en dialog 
med arkitekt och att skapa en för nyttjaren ”levande och trivsam arbetsmiljö”. 

För belysningsstyrkor, luminansförhållanden, kontrast och bländtal följs anvisningar och 
Arbetsmiljöverkets författningssamlingar, standard SS-EN 12464-1. 

Belysningsarmaturer ska utgöras av LED- armaturer.  

Infällda dimbara armaturer kommer att installeras i grupprum, lärosalar, mötesrum, soc-
besöksrum och i öppet arbetslandskap där personal sitter och arbetar. Flexibilitet av 
belysning ska anordnas för ommöblering. Däremot ska dynamisk belysning tillämpas i 
korridorstråk, pausrum, matsal etc.  

I cellkontor där stadigvarande arbetsplats förekommer ska pendlad armatur installeras. 
Armaturer ska vara individuellt dimbara. Uttag ska placeras ovan undertak. Möjlighet att 
flytta pendlade armaturen med arbetsbord ska finnas. 

Belysningsstyrning 

Ett övergripande DALI-system med användarvänliga styrningsmöjligheter så som 
dagsljuskompensation, dygnsanpassad belysning samt scenariostyrning i samspel med 
sensorer är att föredra. Styrningen ska vara enkel att förstå och använda, tydliga 
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funktioner med variabler som återställer tillfälliga ändringar till ”normalljus” efter en viss 
tid. Efter strömavbrott ska armaturer och styrningar återgå till samma värden/scener 
som före avbrottet. 

 

Kontor och korridor 

Dagsljuskompensation för jämn ljusnivå i rummet där rummet delas in i zoner i 
förhållande till det infallande dagsljuset.  

Accentbelysning styrs automatiskt anpassat till dygnet.  

Allmänbelysningen styrs anpassat till kontorstider, därefter manuellt tillslag med 
frånvarodetektering. 

 

Funktioner: 
- Ljusreglering 
- Gruppering 
- Frånvaro 
- Manuellt tillslag 
- Individuellt justerbart 
- Tidsstyrning (tidkanaler från DUC) 

 

Konferensrum och större mötesrum 

Belysningen styrs efter aktiviteten som ska utföras i rummet. Armaturer för allmän- och 
accentljus ska kunna ljusregleras. Styrningen ska vara utformad på ett sätt som gör det 
enkelt för brukaren att justera ljusnivåer samt tända och släcka armaturer i grupper. 

Funktioner:  
- Ljusreglering 
- Gruppering 
- Frånvaro 
- Scenario 
- Tidsstyrning (tidkanaler från DUC) 

 

Pausytor 

Tidsstyrning i grunden med möjlighet till att släcka/tända samt justera ljusnivåer 
gruppvis.  

Funktioner: 
- Ljusreglering 
- Gruppering 
- Frånvaro 
- Scenario 
- Tidsstyrning (tidkanaler från DUC)  

 

Nödbelysnings- och reservbelysningssystem 

Genomlysta hänvisningsskyltar ska installeras ovan dörr som leder till utrymningsväg. 

Nödbelysning ska installeras för att säkerställa utrymning vid brand eller annan fara 
samt där det i övrigt erfordras för personals och besökandes säkerhet. 
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Vägledande markering och nödbelysning ansluts till system för avbrottsfri kraft med 
brandhärdigt ledningsnät.  

 

EL- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM 
Kanalisationssystemet dimensioneras även för framtida behov av utbyggnad av 
anläggningen samt att hänsyn tas till behov av plats för ledningar ingående i sidosystem 
som styr- och övervakning och ev. fastighetsinstallationer. 

Inom korridorstråk/passage utgörs kanalisationssystemet av separata kabelstegar ovan 
undertak för kraft och belysning respektive teletekniska system kompletterat med 
installationsrör. 

Installationskanaler (fönsterbänkskanaler) och matarkanaler ska installeras längs 
fasader, expeditionsrum och konferensrum för placering av data- och kraftuttag. 

Ledningskanal ska utföras för utanpåliggande kanalisation. 

Kanaler ska vara i aluminium utförande. 

Övriga installationer ska utföras med dold förläggning i installationsrör i väggar och ovan 
undertak. 

Arbetsplatser i öppet kontorslandskap ska förses med fristående uttagstavar försedda 
med längre anslutningsledningar. Möjlighet att flytta uttagstavar med arbetsbord ska 
finnas. 

Kompletterande kanalisation i form av infällda installationsrör VP 20 mm ska utföras för 
ledningar ingående i verksamheternas egna tekniska system. 

Kompletterande kanalisation ska förläggas i väggar och ovan undertak. 
Installationsrören ska mynna ovan undertak i korridorstråk/passage alt. direkt till 
apparatdosa infälld i vägg för avsett ändamål. 

Utanpåliggande kanalisation för styr ingår i styrentreprenad. 
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TELESYSTEM 

Teleservis 

Fibernätägare installerar sin husnod för kommunhusets i telerum. Tjänsteleverantörer för 
internet, telefoni etc. kommer att upphandlas av beställaren i ett senare skede. 

 

Fastighetsnät för informationsöverföring 

Strukturerat fastighetsnät för data- och telekommunikation ska installeras. 

Nätet ska uppfylla kraven för länkklass EA (kategori 6A) i SS-EN 50 173-1 och SS-EN 
50173-4. 

Utformning och installation ska utföras enligt krav i SS-EN 50174 del 1 och 2. 
Verksamheternas anvisningar ska beaktas. 

Kommunens rumsfunktionsprogram (RFP) anger omfattning med antal uttag per rum. 

 

Brand- och utrymningslarmssystem 

Ett brandlarmsystem och ett system för brandlarmsignalering till personal ska installeras. 
Systemen ska utföras enligt aktuell utgåva av SBF 110 samt kommande 
brandskyddsbeskrivning. 

Systemen ansluts till befintlig centralutrustning, som ska ses över om kompletteringar 
behövs. 

Systemet ska i huvudsak bestå av: 

- Stativ 
- Brandlarmcentral. 
- Brandförsvarstablå. 
- Larmsändare. 
- Rökdetektorer. 
- Styrenheter. 
- Adressenheter. 
- Larmtryckknappar. 
- Optiska och akustiska signaldon. 
- Ledningsnät. 
- Strömförsörjning. 

 

Passerkontroll- och inbrottslarmsystem 

Passerkontroll- och inbrottslarmsystem ska installeras. Systemet ska utföras enligt 
verksamheternas anvisningar. 

 

Nödsignalsystem 

Ett nödsignalsystem ska installeras. 

Akustisk momentan och optisk kvarstående larmsignal ställs ut lokalt utanför respektive 
utrymme i korridor. 
- HWC toaletter. 
- Vilrum. 
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Systemet ska i huvudsak bestå av: 

- Minnesenhet. 
- Rumslampa. 
- Anropsknapp.  
- Kombinerat anrops – och kvitteringsknapp. 
- Anropsknapp med pärontryckknapp. 

System och funktioner 
- Systemen ska vara vilströmskontrollerade. 
- Larm ska presenteras lokalt. 
- Apparater ska anpassas för respektive utrymme. 
- Systemen strömförsörjs via lokala transformatorer. 

 

Upptagetsignal 

Ett upptagetsignalsystem ska installeras. 

Upptagetmarkering vid dörr aktiveras inifrån rum. 

Upptagetmarkering installeras i omfattning enligt RFP. 

 

Entrésignalsystem 

Systemet ska i huvudsak bestå av: 

- Anropsknapp 
- Ringklocka 

Systemet strömförsörjs via lokal transformator 

 

Kabel-TV nät 

Skolan kabel-TV nät är befintligt. 

Mottagaruttag ska kompletteras enligt RFP. 

 

Högtalarsystem 

Skolans högtalarsystem är befintligt. 

Komplettering ska utföras enligt RFP. 

 

 

 
 

  



 Dokument Blad  

 TEKNISK BESKRIVNING 11 (11)  
Projekt Uppdragsnummer 

Rehnsgatan 11, 1tr. 
Box 19111 
104 32 Stockholm 
08-120 038 00 
www.exengo.se 

 

VALLENTUNA GYMNASIUM 20207 
 Uppdragsansvarig 

OMBYGGNAD Henrik Karlsson 
 Teknikansvarig 

 Minh Van Nguyen 
Status 

 Datum Senaste ändring 

FÖRSTUDIE EL- OCH TELESYSTEM 2021-02-15  
Kod Text   Rev 

 

 
P:\Uppdrag\Arcona\20207_Vallentuna Gymnasium\02_El\01_Dokument\02_Beskrivningar\Teknisk beskrivning FS.docx Mall Teknisk besk ver.2.0, 2017-06-27 

 

SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK 
SEPARATION 
Principiell uppbyggnad av potentialutjämningssystem med skyddsutjämningsledare och 
kompletterande skyddsutjämningsledare för skyddsändamål ska utföras. 

Verksamheternas krav på jordning för funktionsändamål av viss utrustning ska beaktas. 

Spänningsutjämning ska även utföras på metallkonstruktioner av sådan art som man 
befarar att farlig beröringsspänning kan uppstå. 

 

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, 
FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM 
Till- och frånkoppling av strömmen som måste manövreras vid befintlig servis ska 
utföras i samråd med Ellevio.  

Allt arbete som kräver drift- och spänningsavbrott och som påverkar lokalanvändare ska 
vara så få och korta som möjligt och ske under nattetid/helgtid samt planerat med 
beställaren. 

Omkopplingar som kräver avbrott som berör ytor med verksamhet ska utföras utanför 
ordinarie arbetstid.  
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ALLMÄNT 
 

Denna handling utgör underlag för kalkyler för VVS- och styrinstallationer för 
ombyggnad av delar av Vallentuna Gymnasium. 

 

Bakgrund 

 

Vallentuna Kommun har planer på och vill utreda möjligheterna till att flytta 
kommunkontoret till byggnaden som idag innehåller bla Vallentuna Gymnasium. Arcona 
har fått i uppdrag att ta fram arkitektskisser till grund för byggnadskalkyler och Exengo 
har i uppdrag att utifrån nya layuotförslag ta fram ett underlag för kalkylering av EL, VVS 
samt styrentreprenadkostnader. 

Underlag för handlingen är:  
- Presentation Arcona Arkitekter, Vallentuna Kommunhus/gymnasium, daterat 2021-01-

22 

 

Befintlig fastighet 

 

Fastigheten består av 8 huskroppar: 

 

Husdel A innehållande: 

 

Plan 0: Fordonsteknikskola med studielokaler, verkstad mm 

Plan 1: Gymnasieskola med klassrum för kemi/biologi mm 

 

Husdel B1/B2 innehållande: 

 

Plan 0: Friskola med klassrum mm, motionssal, omklädningsrum mm 

Plan 1: Gymnasieskola med klassrum, kapprum, datasal mm 

Plan 3: Gymnasieskola med klassrum, bibliotek mm 

 

Husdel C innehållande: 

 

Plan 0: Styrketräningslokaler, omklädningsrum, café, förråd mm 

Plan 1: Gymnasieskola med centralhall, lärarrum, övre del café 

Plan 3: Gymnasieskola med Klassrum mm 

 

Husdel D innehållande: 
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Plan 0: Undercentral, förråd mm 

Plan 1: Tillagningskök, matsal mm 

Plan 3: Gymnasieskola med klassrum mm. 

 

Husdel E innehållande: 

 

Plan 0-1: Aula/teaterscen samt läktare 

 

Husdel F innehållande: 

 

Plan 0: Musiksal, omklädningsrum mm 

Plan 1: Kapprum, Entréhall, Fläktrum 

 

Husdel G innehållande: 

 

Plan 0-1: Idrottshall 

 

Större förändringar 

 

Efter ombyggnad ska husdel B1,B2, C samt D plan 3 innehålla kommunkontor med nytt 
trapphus samt hissar från entré plan 1 i husdel E. 

Samtliga befintliga fläktrum blir nya lokaler och ett nytt central placerat aggregatrum på 
yttertak husdel A tillkommer. 

Husdel A, B1, B2; C plan 1 byggs om för att innehålla gymnasieskola. 

Husdel B1, B2 plan 0 byggs om för att innehålla gymnasieskola samt i del av B2 
kommunens socialkontor. 

 

Installationer inom nedanstående husdelar och plan ska inte ingå i ombyggnationen och 
VVS-systemen inom ytorna ska ansluta till nya system vid huskroppsgräns: 

 

Husdel A, plan 0 

Husdel C, plan 0 

Husdel E, plan 0 

Husdel F, plan 0 

Husdel G, plan 0 

Husdel A, plan 1 (fordonsverkstadens överdel) 

Husdel D, plan 1 

Husdel E, plan 1 (scen/läktare) 

Husdel G, plan 1 
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52 VATTEN OCH AVLOPP 
 

Dagvattensystemet utgörs av utvändiga hängrännor och stuprör och ska även i 
framtiden vara utvändigt och ingår ej i denna ombyggnadsdel. 

Befintliga spillvattenledningar i bottenplatta behålls om dessa befinns vara i gott skick 
vid en framtida besiktning. I detta kalkylunderlag ingår inte att byta spillvatten i platta. 

Nya våtgrupper på plan 0 kopplas in på befintligt ledningssystem i platta. 

Nya våtgrupper på plan 1-3 förses med nya stammar, grodor och ledningar fram till och 
ned till befintliga ledningar i platta plan 0. 

Varmvatten bereds i befintlig fjärrvärmeundercentral. Befintliga varmvattenvärmeväxlare 
bedöms vara i gott skick och behålls. Nya huvudledningar för varmvatten, VVC samt 
tappkallvatten dras ut från undercentralen för försörjning av nya våtgrupper plan 0-3. 
Befintliga ledningar inom husdelar som skall behållas ansluts till nya ledningar vid husliv. 

Blandare utförs som beröringsfria med transformator kopplat till elsystemet. 

Tappvattenledningar utförs separata till anslutning till befintligt tillagningskök om möjligt 
och förses med energimätare om detta inte finns. 

 

55 KYLA 
 

Fastigheten saknar idag ett centralt kylsystem. Ett par split-units förser enskilda ytor 
med kyla. 

En nya central kylinstallation med kylmaskin placeras i nytt teknikrum på yttertak husdel 
A med en utomhusplacerad kylmedelskylare på yttertaket. I senare skede utreds 
möjligheterna till värmeåtervinning från kylmaskin detta tas dock inte med i kalkylen nu. 
Eventuella möjligheter till borrhåll/värmepumpsystem utreds eventuellt senare och 
kalkyleras inte heller nu. 

Effektbehov för ny kylanläggning bedöms i kalkylskede till cirka 340 kW. 

Samtliga nya luftbehandlingsaggregat i det nya aggregatrummet på yttertak förses med 
kylbatteri förutom luftbehandlingsaggregat för fordonsgymnasie samt 
luftbehandlingsaggregat för matsal/kök. 

Samtliga luftbhandlingsaggregat med kylbatteri förses med separata shuntgrupper 
placerade inom teknikrummet. Även nytt luftbehandlingsaggregat för konferensavdelning 
på plan 1 i husdel F förses med kylbatteri och shuntgrupp. Detta aggregat placeras i 
befintligt teknikrum 1160 på plan 1 i husdel F. 

I nytt teknikrum placeras shuntgrupp för torr kyla betjänande kylbafflar. Nya ledningar 
dras ut från teknikrum och försörjer kylbafflar inom kommunkontorets lokaler på plan 3 
samt plan 0. Även gymnasieskolans lärarlokaler på plan 1 kalkyleras förses med 
kylbafflar. 
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56 VÄRME 
 

Befintlig fjärrvärmecentral är placerad i husdel D plan 0. Kapaciteten bedöms fullgod för 
ny verksamhet. Befintliga installationer fram till efter huvudpumpar behålls inkl 
värmeväxlare. 

Nya shuntgrupper för radiatorsystem utförs. Eventuellt utförs två separata 
radiatorsystem, ett för kommunlokaler plan 3 och ett för övriga delar, alternativt om 
möjlighet finns väst och östfasad. 

Nya huvudledningar för värme till aggregat från undercentral till nytt teknikrum på 
yttertak husdel A. 

Nya huvudledningar för radiatorer dras ut och kopplas in till befintliga ledningar vid 
respektive huskropp och våningsplan som inte ska ingå i ombyggnaden. 

Husdelar och plan som ingår i ombyggnaden förses med nya radiatorer. Där stora 
glaspartier utförs placeras konvektorer för uppvärmning. 

Vid varje entré installeras nya luftridåer inkopplade till huvudvärmesystemet. 

57 LUFTBEHANDLING 
 

Ett nytt aggregatrum skapas på yttertak på husdel A. Här placeras 
luftbehandlingsaggregat betjänade Fordonsgymnasie, Nya gymnasielokaler, nya 
kommunlokaler, befintligt skolkök/matsal. 

I befintligt aggregatrum 1160 på plan 1 husdel F placeras ett nytt 
luftbehandlingsaggregat betjänande konferensytor plan 1 husdel F. 

I ett nytt aggregatrum på plan 0 husdel D placeras ett nytt luftbehandlingsaggregat 
betjänande befintliga ytor inom husdel C plan 0. 

 

Ny system/aggregatuppdelning enligt nedan: 

 

Placering Betjäningsområde ÅV-typ Luftflöde, 
m3/s 

Fläktrum, tak husdel A Fordon, plan 0, husdel A Batteri 2,9 

Fläktrum, tak husdel A Gymnasie, plan 0, 
husdel B1, B2, C 

Roterande 3,3 

Fläktrum, tak husdel A Gymnasie, plan 1, 
husdel A, B1, B2, C 

Roterande 7,2 

Fläktrum, tak husdel A Kommunkontor, plan 3, 
husdel B1, B2, C, D 

Roterande 6,3 

Fläktrum, tak husdel A Kök/Matsal, plan 1, 
husdel D 

Roterande 2,3 

Fläktrum, plan 0 
husdel D 

Omklädning/Gym, plan 
0, husdel C 

Batteri 0,9 
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Fläktrum 1160, plan 1 
husdel F 

Konferensdel, plan 1 
husdel F 

Roterande 0,75 

 

Till och frånluftskanaler dras från respektive aggregat fram till betjänade yta. Aggregat 
betjänande ytor, husdelar vilka inte ska byggas om kopplas in till befintliga kanalsystem 
vid husliv. 

Kommunlokaler på plan 0 samt 3 förses med aktiva kylbafflar med konstant luftflöde i 
ytor med större kylbehov. I konferensrum samt andra ytor med variabel belastning utförs 
forceringsfunktion med hjälp av tilluftsdon med on/off-spjäll. 

Gymnasielokaler försörjs med tilluftsdon i tak alt. Vägg. I skolsalar samt andra ytor med 
variabel belastning utförs forceringsfunktion med on/off-spjäll på luftdon. 

I både gymnasiedelar som kommundelar utförs frånluft centralt med separata 
frånluftsdon för forcering av tilluft slavat av tilluftsspjäll. I våtgrupper och pentryn tas 
frånluft ut via kontrollventiler. 

Huvudkanaler för betjäning av till och frånluft för kommunkontor plan 3 förläggs ovan 
klimatskalet på oisolerat yttertak och förses med värmeisolering för att klara att hålla 
önskad tillufts- och frånluftstemperatur. 

 

80 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 
 

Allmänt 

För styrning och övervakning av fastighetens nya installationer ska ett nytt komplett 
datoriserat fastighetsövervakningssystem installeras med bildsystem som kan styras 
samt övervakas i fastigheten samt utifrån via webbaserad Internetuppkoppling. 

Med hjälp av systemet kan installationerna styras samt övervakas så att anläggningen 
drivs på det mest ekonomiska sättet och att önskad komfort uppnås. Systemet styrs i 
möjligaste mån behovsanpassat med hänsyn till faktorer som utetemperatur etc. för att 
uppnå ställda energikrav.  

Driftpersonalen ska här på ett enkelt sätt kunna avläsa anläggningens driftsstatus och 
kunna vidta förändringar i dess driftsstrategi.  

Förutom styrning och övervakning av värme, kyla, ventilation ska övervakning av viktiga 
larm gällande elsystem etc. övervakas.  

 

Apparatskåp – DUC/PLC 

I varje nytt teknikutrymme som fläktrum, kylcentral installeras nya apparatskåp. I 
apparatskåp installeras DUC/PLC och byggs upp med separata utrymmen för 
huvudbrytare, korslutningsskydd (sektionssäkringar), dvärgbrytare, hjälpdon, 
motorskydd, reläer för styrning och övervakning av luftbehandling, värme, kyla och 
fastighetstekniska funktioner. 

I varje sådant teknikutrymme installeras minst en operatörspanel som normalt placeras 
på apparatskåpsfront. Från varje operatörspanel ska flödesbilder för samtliga system i 
fastigheten kunna presenteras. Information såsom larmer, mät- och börvärden ska 
kunna avläsas samt ändras.  
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Datorundercentralerna (DUC/PLC) i varje apparatskåp ska kopplas ihop för via ett 
nätverk med erforderliga switchar som ansluts mot överordnat system. Om det sker via 
ett fastighetsnätverk som utförs i annan entreprenaddel eller via DUC/PLC nätverk 
bestäms senare. 

 

Brandspjällstyrningar 

Beroende på val av luftbehandlingslösning sker övervakning av brand/brandgasspjäll 
hårdvarukopplat mot DUC/PLC alternativt uppbyggt med separat fältbuss som kopplas 
mot överordnat system via interface. 

 

Lokala system 

Rumsregleringar i mötesrum, konferensrum, skolsalar mm utförs med temperatur-/ CO2-
givare. 

 

 

 

Exengo Installationskonsult AB 
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PLAN 3, 4

ANTAL ARBETSPLATSER (SKRIVBORD): 156

ANTAL ARBETSPLATSER I MÖTESRUM: 238

ANTAL ARBETSPLATSER I ÖPPNA MÖTESRUM: 50

TOTAL YTA: CA 2 600 M2

KVM/ANSTÄLLD: 10,2
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Plats för  24 arbetsplatser

KONFERENS/UTBILDNING 48p

Plats för  24 arbetsplatser Plats för  12 
arbetsplatser

Plats för  24 arbetsplatser

Plats för  8 
arbetsplatser

Plats för  32 
arbetsplatser

Plats för  20 arbetsplatser
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48 PERS 100                1
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RUM
Den nya planlösningen är mer öppen än tidigare. Mötes-
rum, konferensrum och samtalsrum delar av den öppna 
planlösningen och skapar rumsligheter. Arbetsplatser är 
placerade i de öppna ytorna med gott om dagsljus.

Genom att öppna upp planlösningen ges möjlighet för 
dagsljus att nå större delar av lokalerna. Detta skapar 
ljusare och mer attraktiva lokaler och ytor även längre in i 
huset. 

Den nya öppna planlösningen ger även längre och fler 
siktlinjer genom lokalerna. Detta ger en bättre kontakt 
mellan de olika delarna och skapar ett mer öppet och 
luftigt intryck. 

NYTTBEFINTLIGT

DAGSLJUS

SIKTLINJER
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VINTERTRÄDGÅRD

TAKTERASS 70m2

HISS 1

HISS 2

TAKTERASS MED PERGOLA 40m2

VINTERTRÄDGÅRD/TERASS



PLAN 2

55 kvm

93,8 kvm

Gemensamt kontor för IT-labb för kommunhus/gymnasiet samt vaktmästeri

Kart & mät samt dusch/omklädning för kart & mät, 

miljö samt bygglov

Dusch och 
omklädn
inkl 
klädskåp

2 stationära datorer + 



PLAN 1

Alla mötesrum har 
dubbla ingångar och 
förses med 
larmmöjlighet och 
uppfyller därmed 
säkerhetskraven för 
externa möten hos 
socialförvaltningen
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HISS 1

HISS 2

RECEPTION

VINDFÅNG

INSPIRATION: KARLAVÄGEN 100
DINELL JOHANSSON

SEKTION

PLAN

ENTRÉ/TRAPPHUS



PLAN 1
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261
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elever

yta/elev

4800000

3200000

0,666667
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förbrukni
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r
Kyl och 
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nt

LÄROSAL
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18 kvm
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18 kvm
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PLAN 0

FÖRRÅD MILJÖ &                                                 TOTAL 
KART & MÄT                          25                2        YTA: ca 260  m2
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