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INLEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

INLEDNING 

Ansvaret för den strategiska lokalplaneringen ligger på kommunens tjänstemannaledningsgrupp. 
Till sitt förfogande har den en arbetsgrupp, lokalresursplaneringsgruppen. 

Lokalresursplaneringsgruppens uppdrag i korthet: 

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

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

 Arbeta för lokaleffektivitet och samutnyttjande. 

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

Se även kommunala författningssamlingen ”Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamheter i Vallentuna kommun”. 

LOKALRESURSPLANENS OMFATTNING 

Lokalresursplanen beskriver kommunens framtida behov av lokaler och anläggningar för kommu-
nal service, där kommunen svarar för investering och/eller underhåll. I de fall där privat aktör väljer 
att investera i sådana lokaler kan det ersätta kommunens planerade investering. I lokalresursplanen 
fastställs inte om verksamheten ska bedrivas i kommunal eller privat regi. 

LOKALRESURSPLANENS PROCESS 

 

LOKALRESURSPLANENS STRUKTUR 

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

De geografiska områdena är: 

 Västra Vallentuna 

 Nordöstra Vallentuna tätort 

 Lindholmen med omnejd 

 Kårsta med omnejd 

 Karby/Brottby med omnejd 

 Sydvästra Vallentuna tätort 

 Sydöstra Vallentuna tätort 



Vallentuna, Lokalresursplan 2022 - 2031 4(36) 

BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND 

ÖVERGRIPANDE 

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för nybyggnad samt drift och underhåll av kommu-
nens verksamhetslokaler, fastigheter och bostadsrätter. 

Kommunens fastighetsbestånd uppgår till cirka 200 271 kvadratmeter bruksarea varav 28 336 
kvadratmeter är inhyrda lokaler och bostäder från externa fastighetsägare och modulleverantörer. 

 

Bild på Ormsta förskola färdigställd 2018-10-15 

ÄGDA RESPEKTIVE INHYRDA LOKALER OCH BOSTÄDER (AREA) 
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FÖRDELNING MELLAN HYRESGÄSTER 

 

FASTIGHETSUNDERHÅLL 

För att få en samlad bild av underhållsbehovet har fastighetsavdelningen genomfört statusbesikt-
ningar och inhämtar önskemål om underhållsåtgärder från hyresgästerna. 

Statusbesiktningarna omfattar tak, fasader, fönster, inre underhåll, ventilationsanläggningar och 
belysning samt utemiljö (tomtmark). Inventeringar av kök och behov av åtgärder under mark utar-
betas under 2021. 

Statusbesiktningarna och hyresgästernas önskemål vägs samman i en teknisk underhållsplan som 
sträcker sig fram till 2023. 

Kostnadsfördelningen av det planerade underhållet av egenägda fastigheter redovisas i diagram 
nedan. 
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Smultronets förskola före renovering    Smultronets förskola efter renovering 

MILJÖINVENTERINGAR 

Miljöinventering av samtliga byggnader kommer att genomföras i syfte att säkerställa bra inom-
husmiljöer avseende fukt, ventilation, belysning och buller. 

ENERGIEFFEKTIVISERINGAR 

I underhållsarbetena genomförs även energibesparande åtgärder i byggnaderna. 

En långsiktig plan har tagits fram för att minska Vallentuna kommuns behov av köpt energi. 
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PROGNOSUNDERLAG - VALLENTUNA VÄXER 

ÖVERSIKTSPLANEN 

Vallentuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Det är många som väljer att bo och leva 
här och trenden förväntas fortsätta. Målsättningen är att 9 000 nya bostäder ska tillkomma under 
perioden 2018 - 2040. 

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

Som en del av överenskommelsen att förlänga Roslagsbanan till Odenplan och Stockholm Central 
inom Sverigeförhandlingen har Vallentuna kommun åtagit sig att inom kommunen ska det byggas 
5 650 nya stationsnära bostäder fram till år 2035. Generellt sammanfaller nyttan och bostadsåta-
gandet med hela den tätort till vilken Roslagsbanan trafikerar inklusive områden som efter exploa-
tering kommer att bli en del av tätorten. 

Gällande översiktsplan återfinns på www.vallentuna.se. 

 

BOSTADSBYGGNADSPROGNOSEN 

Vallentuna har en genomsnittlig planeringstakt för den kommande tioårsperioden om cirka 540 
bostäder per år för att kunna säkerställa en önskad utbyggnad om minst 400 bostäder per år. Totalt 
innehåller den nya bostadsbyggnadsprognosen cirka 5 700 nya bostäder under perioden 2021 -
 2031. 

I linje med målet att förtäta i stationsnära lägen ökar andelen nybyggda flerbostadshus jämfört med 
småhus under kommande år. Cirka 57 procent av det totala antalet nya bostäder utgörs av flerbo-
stadshus under tioårsperioden. 

Aktuell bostadsbyggnadsprognos återfinns på www.vallentuna.se. 
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Prognostiserad utbyggnad av nya småhus och flerbostadshus 2021 - 2031. 

 

Årsvis fördelning över påbörjad samt planerad byggnation under perioden 2020 - 2031 
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Geografisk fördelning över planerad byggnation under perioden 2021 - 2031 

BEFOLKNINGSPROGNOSEN 

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

I befolkningsprognosen BFP21, nedan, kan utläsas att vissa grupper i befolkningen ökar mer än 
andra. 

Analysen av behov inom respektive delområde har BFP20 (2020 - 2030) som underlag. 
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BEHOV AV KOMMUNAL SERVICE 

Vallentuna kommun arbetar aktivt med att anpassa den kommunala servicen till kommuninvånar-
nas behov. Det kräver regelbunden översyn av den service som erbjuds och vilka lokaler och anlägg-
ningar som erfordras. 

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

LOKALRESURSER 

Vallentuna är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service kommer därmed också 
att öka. 

De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tid. Ibland handlar det om att und-
vika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken att stå utan 
nödvändiga lokaler när de behövs. Därför är det angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens 
utbud av lokaler. Det förutsätter kontinuerlig strategisk lokalresursplanering där denna lokalresurs-
plan är central. 

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

Prognosunderlag 

Diagrammen som presenteras baseras på befolkningsprognos BFP20 med efterbearbetning av aktu-
ell efterfrågan på skolor. Den angivna kapaciteten (skolplatser) följer förslag till ny- och ombyggnat-
ioner i kommunens investeringsplan 2019-2030. 

Förskoleprognos 

Antal förskoleplatser planeras att successivt byggas ut under prognosperioden. Mellan åren 2020-
2030 planeras det för fem nya förskolor. Parallellt med detta avyttras äldre förskolelokaler som 
bedömts som uttjänta och icke ändamålsenliga. Antalet lediga platser kommer därmed att begrän-
sas. 

 

Grundskoleprognos 

Prognosen visar ett överskott av skolplatser på kommunnivå under hela prognosperioden. 
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VÄSTRA VALLENTUNA 

BOSTADS- OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING 

 

Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om totalt 793 nya bostäder fram till 2031. Dessa förde-
lar sig på 658 nya bostäder i flerbostadshus och 135 nya bostäder i småhus. 

Övervägande del av bostadsutvecklingen sker i eller i nära anslutning till Vallentuna centrum och 
norr om Ekebyvägen. 

Befolkningsprognosen BFP20 visar en befolkningsökning om cirka 3 procent fram till 2030. 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i området minska något under prognospe-
rioden 2020 - 2030. Under den första femårsperioden ökar elevantalet något för att under den 
andra perioden minska med ungefär samma antal. 

Befolkningen i förskoleålder följer samma mönster som befolkningen i skolålder. Under perioder 
2022-2026 ökar antalet förskolebarn med ca 50 personer men under åren 2027-2030 minskar be-
folkningen med ca -60 personer. 

Förskola 

Västra Vallentuna har en överkapacitet av förskoleplatser sett till de barn som bor i området. Många 
som går på förskolor i Västra Vallentuna är boende i Nordöstra Vallentuna. Bedömningen är att 
ingen ytterligare kapacitet behövs i västra delen av tätorten. 

Grundskola 

Kapaciteten är idag god på den kommunala skola som finns i västra tätorten: Rosendalsskolan (före 
detta Hammarbacksskolan och Ekebyskolan). Mindre verksamhetsanpassningar kan bli aktuella för 
att parera olika stora årskullar, men ingen utbyggnad planeras i området då befolkningsprognosen 
inte visar någon betydande tillväxt av befolkningen i skolåldern 6 - 15 år. 

KULTURFÖRVALTNINGEN 

Inom området finns värdefulla kulturmiljöer, exempelvis Runriket längs med Vallentunasjön och 
Hammarbackens gravfält. Det finns ett behov av att tillgängliggöra Hammarbackens gravfält för att 
levandegöra det och utveckla platsen som besöksmål. 

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

Byggnaden Kvarnen förvaltas numera av kulturförvaltningen och verksamhet planeras i lokalen. 

Översyn av kulturskolans lokaler pågår i syfte att integrera kulturskolans verksamheter i skolorna 
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och skapa tillgänglighetsanpassade lokaler. En tidigare utredning visade att lokaler i Rosendalssko-
lan Norra och Bällstabergsskolan (Sydvästra Vallentuna) gemensamt skulle kunna fungera som ett 
alternativ. Här påvisas också möjligheten att annan verksamhet från kulturförvaltningen och fritids-
förvaltningen, till exempel öppen ungdomsverksamhet och träffpunktsverksamhet kan samlokali-
seras och samnyttja lokaler med kulturskolan. En fördjupad utredning behöver genomföras om 
detta. 

FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

Med utgångspunkt i befolkningsprognosen och i diskussion med föreningslivet förutses tillväxt i det 
aktiva föreningslivet. Om nya föreningar ska kunna utvecklas och växa innebär det också att efter-
frågan på plats, anläggningar och lokaler kan bli stor. Generellt saknar området anlagt friluftsutbud. 
Det efterfrågas ridstigar, vandringsleder och MTB. Det finns samtidigt ett behov av att renovera och 
utveckla 4H-gården. 

Kvarnbadet är en välbesökt anläggning under badsäsongen och har stort behov av upprustning. För 
att säkerställa driften behövs det enligt en tidigare utredning renovering av reningsverket. 

En utveckling av Snapptunafältet pågår för att öka aktivitetsutbudet i Västra och Centrala Vallen-
tuna. En ny aktivitetsyta ska skapas med flera olika delar och funktioner. Under 2021 - 2022 pågår 
projektering och uppförande av aktivitetsytan. 

 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Äldreomsorg 

Socialförvaltningen ser ett behov av minst ett särskild boende för äldre i kommunen under planpe-
rioden. Kapacitetsökningen avseende berörd boendeform beräknas tillkomma genom att privata 
aktörer etablerar sig i nordöstra och sydöstra Vallentuna år 2024 och 2025. 
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Bostäder LSS, SoL 

På fastigheten Nyby 1:22 planeras det för en markförsäljning som kommer innefatta ett servicebo-
ende i kommunal regi. 

En privat aktör bygger flerbostadshus med lägenheter på Gärdesvägen där kommunen planerar för 
anskaffandet av 8 - 12 av dessa med ändamålet att nyttja dem som servicebostäder och som upp-
skattas vara inflyttningsklara juni 2023. Diskussioner förs för närvarande med byggaktör. 

Socialförvaltningen ser också ett behov av cirka 10 - 15 lägenheter (SoL) i området under perioden 
2022-2031 samt en fastighet med flertalet rum som kan nyttjas som ett tillfälligt boende i intern regi 
i form av ett jourboende. Det senare tillsammans med 3-4 lägenheter (SoL) behöver anskaffas under 
kommande 3-årsperiod. Alternativ lokalisering för lägenheterna (SoL) och fastigheten för jourbo-
ende är i sydvästra, sydöstra eller nordöstra Vallentuna samt Karby/Brottby med omnejd. 

Lokaler, LSS, SoL 

Inga planerade investeringar eller etableringar i området. 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Förvaltningslokaler 

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

En utredning om en eventuell samlokalisering mellan Vallentuna gymnasium och centrala förvalt-
ningskontoren i gymnasiefastighetens byggnad påbörjades under senhösten 2020. I utredningsfa-
sen har kommunen tillsammans med externa konsulter granskat möjligheterna till samlokalisering. 
Utredningen belyser hur en ombyggnad av gymnasiefastigheten krävs med bland annat ny utform-
ning av lokalerna invändigt samt nödvändiga installationer såsom hissar, trappor, reservkraft, ven-
tilation, elarbeten samt VVS-arbeten. Om ett beslut om samlokalisering tas i juni 2021 kommer 
projektet med ombyggnationer och omlokaliseringar av verksamhet pågå t o m 2024. Ombyggnat-
ionen behöver på lämpligaste sätt ta hänsyn till att gymnasieverksamheten ska fortgå i byggnaden 
under byggnationstiden. 

Genom att samnyttja lokalerna minskas den externa inhyrningen av lokaler med ca 7 000 kvm sam-
tidigt som gymnasiets ytor utnyttjas maximalt. Förutom en kostnadsbesparing frigör en samlokali-
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sering ytor för den externa fastighetsägaren att kunna nyttja till andra kontorshyresgäster eller kon-
vertera till framtida bostäder. 

Att samla förvaltningskontoren under samma tak har också andra fördelar och förutom att sitta i 
samma lokaler underlättar en flytt sammanträden och möten samt att ett naturligt umgänge över 
förvaltningsgränserna sker före, under och efter arbetstid. 

Genom den direkta accessen till Vallentuna Teater kommer det också bli lättare att samla hela per-
sonalen kring gemensamma aktiviteter och speciella tillfällen. 

En samlokalisering av verksamheterna medför även att centrum av Vallentuna utökas naturligt 
österut vilket kommer att underlätta för övriga fastighetsägare när det är dags att utveckla det om-
kringliggande området. 

Verksamhetsanpassningar och effektiviseringar kan bli aktuella inom förvaltningskontoren. 

 

BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND 

Teknik och fastighetsförvaltningen kommer att genomföra underhållsinvesteringar på Rosendalsko-
lan Norra och Södra samt mindre åtgärder på Väsbygårdens äldreboende under perioden 2021 -
 2024 
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NORDÖSTRA VALLENTUNA 

BOSTADS- OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING 

 

Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om totalt 2 090 nya bostäder fram till 2031. Dessa för-
delar sig på 1 350 nya bostäder i flerbostadshus och 740 nya bostäder i småhus. 

Övervägande del av bostadsutvecklingen sker i Åby Ängar, Åbyholm och Vallentuna centrum östra. 
Större bostadsutveckling sker också i Södra Haga, Haga 3, Ormsta - Stensta och Ubby - Molnby. 

Befolkningsprognosen BFP20 visar en befolkningsökning om cirka 38 procent fram till år 2030. 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 

Störst ökning sker av barn i förskoleålder (1 - 5 år), men betydande ökningar sker även i åldrarna 6 -
 15 år. Med anledning av detta planerar kommunen för två nya förskolor. Totalt kommer antalet 
förskolebarn öka med ca 140 personer medan antalet elever i grundskoleålder ökar med ca 150 per-
soner. 

Förskola 

Under perioden 2020 - 2030 planeras två nya förskolor i området, Ormsta-Stensta samt centrala 
Vallentuna. Förskolorna planeras till år 2025 och år 2027. 

Grundskola 

År 2019 öppnade Hagaskolan, med plats för 800 elever. Skolan gav en kapacitetsökning om 250 
skolplatser samt plats för särskild undervisningsgrupp. I och med Hagaskolan planeras ingen ut-
byggnad i området. 

Gymnasieskola 

Antalet personer i gymnasieålder i kommunen förväntas öka från dagens cirka 1 400 till cirka 1 600 
fram till år 2030. Vallentuna ingår i Storstockholms nordost kluster tillsammans med Täby, Norr-
tälje, Danderyd, Österåker och Danderyd. 

En stor andel av kommunens befolkning i gymnasieålder väljer andra gymnasieskolor inom nordost 
klustret. Därför har gymnasieskolans lokaler idag en överkapacitet sett till antalet elever som söker 
sig till skolan. Fokus ligger på att i framtiden kunna anpassa lokalerna och att gymnasiet även fort-
sättningsvis kan vara en attraktiv skola. Under prognosperioden behövs inga större investeringar. 
Mindre verksamhetsanpassningar kan vara aktuella. 
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KULTURFÖRVALTNINGEN 

Kulturförvaltningen samnyttjar tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen numera en fas-
tighet på Åby gata 3. Översyn och upprustning av lokalerna pågår. 

 

Foto: JS Sverige 

FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

Vid Vallentuna IP finns ett ökat behov av faciliteter som exempelvis omklädningsrum för både före-
ningsliv och allmänhet. Under våren 2021 placerades temporära omklädningspaviljonger ut på Val-
lentuna IP. En översyn pågår avseende behovet av etablering av nya permanenta omklädningsrum. 
Energieffektiviseringar har gjorts genom installering av ett nytt återvinningssystem som tar tillvara 
överskottsvärme från kylmaskinerna i ishallen. Under 2020 minskade energiförbrukningen i ishal-
larna med ca 20 procent jämfört med 2019. Den pågående renoveringen av Vallentuna ishall går in i 
en ny fas och nu återstår arbete med ventilation, elinstallationer och renovering av omklädnings-
rum. 

Naturstigen i Veda har blivit ett flitigt använt besöksmål. Det finns behov av att satsa på centrala 
funktioner där såsom skyltar, toaletter och parkeringsplatser. 
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SOCIALFÖRVALTNINGEN 

 

Äldreomsorg 

Ett särskild boenden för äldre (SÄBO) planeras i området för Ormsta-Stensta och beräknas vara 
klart 2024. Boendet kommer ägas och drivas av privat aktör. 
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Bostäder LSS, SoL 

Kommunen planerar för en gruppbostad LSS 9 § 9 i området som beräknas stå klar 2024. Se även 
behov beskrivet i Västra Vallentuna beträffande lägenheter (SoL) och jourboende. 

Lokaler LSS, SoL 

Inga planerade investeringar eller etableringar i området. 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Förvaltningslokaler 

BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND 

Teknik och fastighetsförvaltningen kommer att genomföra underhållsinvesteringar på gymnasie-
byggnaden under perioden 2021 - 2024. 
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LINDHOLMEN MED OMNEJD 

BOSTADS- OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING 

 

Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om totalt 628 nya bostäder fram till 2031. Dessa förde-
lar sig på 245 nya bostäder i flerbostadshus och 383 nya bostäder i småhus. 

Övervägande del av bostadsutvecklingen sker i centrala delar av Lindholmen. Flera mindre grupper 
med småhus planeras också, de flesta i anslutning till Lindholmens tätort. 

Befolkningsprognosen BFP20 visar en befolkningsökning om cirka 24 procent fram till år 2030. 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 

 

Foto: Maria Rosenlöf 

Barn i förskoleålder ökar något under den kommande 10-årsperioden medan befolkningen i skolål-
der är stabil. Dagens cirka 400 folkbokförda barn i åldrarna 6 - 15 år antas öka till cirka 430 folk-
bokförda elever. Idag är samtliga förskolor samt Gustav Vasaskolan i princip fullbelagda. Investe-
ringar för att möta efterfrågan, både för förskolan och skolan planeras. 

Förskola 

År 2025 planeras en utbyggnad av ny förskola för att möta behovet av förskoleplatser. Under år 
2021 planerar barn- och ungdomsförvaltningen att påbörja utredning av behovet av en ny förskola 
samt en översyn av befintligt lokalbestånd. 

Grundskola 

Gustav Vasaskolan har idag nått sin maxkapacitet. Men befolkningen minskar försiktigt för att se-
dan öka, befintliga skollokaler bedöms därför vara tillräckliga med möjlighet till mindre verksam-
hetsanpassningar. 
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KULTURFÖRVALTNINGEN 

 

Den kommande befolkningsökningen innebär en ökad efterfrågan på bibliotek och lokaler för kul-
turskola och andra kulturverksamheter. Kulturlokalerna bör anläggas i anslutning eller nära anslut-
ning till ungdoms-, förenings- och skollokaler medan ett folkbibliotek fungerar bättre och får större 
åtkomlighet i anslutning till handel och service. Att på detta sätt samlokalisera exempelvis kulturlo-
kaler och fritidsgård, skola och idrottsplats, vore gynnsamt för verksamheterna och ger stora möj-
ligheter till samnyttjande av lokaler. 

FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

Den prognostiserade befolkningsökningen i området innebär en förväntad ökad användningsgrad 
av befintliga anläggningar. För att föreningsverksamheten ska kunna utvecklas snabbare behöver 
bättre förutsättningar skapas avseende lokaler och anläggningarna. Idag finns endast en mindre 
gymnastiksal som passar verksamheter såsom judo medan exempelvis fotbolls- och innebandyföre-
ningar behöver större ytor. Om en sporthall etableras i området skulle fler föreningar kunna nyttja 
den och föreningar såsom judon skulle kunna expandera sin verksamhet. 

Den befintliga idrottsplatsen bör utvecklas. Byggnaderna vid idrottsplatsen har rivits och nya behö-
ver etableras. En samlokalisering av fritidsgård och kulturlokaler och idrottsplats, vore gynnsamt 
för verksamheterna och möjligheten att samnyttja lokaler. Möjligheten för föreningar att samlas i 
mindre möteslokaler här bör också ses över för att främja föreningslivets utveckling. 

Inom större delen av området saknas anläggningar för spontanidrott. De som finns är framförallt 
lokaliserade i Lindholmens centrala delar. En enklare satsning skulle kunna vara att återetablera det 
gamla milspåret som förr fanns mellan Lindholmen och Frösunda. 

Det finns ett etablerat lednätverk tillsammans med Pilgrim Vallentuna i området. Det finns potenti-
al att de vandringsleder som ingår i nätverket skulle kunna utvecklas och binda samman samhällena 
så att det går att röra sig mellan byarna på andra sätt än med bil. 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Äldreomsorg 

Inga planerade investeringar eller etableringar i området. 

Bostäder LSS, SoL 

Inga planerade investeringar eller etableringar i området. 

Lokaler LSS, SoL 

Inga planerade investeringar eller etableringar i området. 

BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND 

Teknik och fastighetsförvaltningen har inga större underhållsinvesteringar inplanerade. 
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KÅRSTA MED OMNEJD 

BOSTADS- OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING 

 

Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om totalt 164 nya bostäder fram till 2031, alla som 
småhus. 

Övervägande del av bostadsutvecklingen sker i centrala delar av Kårsta. 

Befolkningsprognosen BFP20 visar en befolkningsökning om cirka 15 procent fram till år 2030. 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 

I Kårsta med omnejd kommer befolkningen vara konstant för barn i förskoleålder.  Befolkningen i 
skolålder ökar försiktigt och främst i åldrarna 12-15år. 

Under åren 2016 - 2017 har anpassningar av Kårsta skola genomförts vilket har inneburit att till-
räcklig kapacitet av skol- och förskoleplatser skapats för att möta efterfrågan under prognospe-
rioden. 

Inga ytterligare investeringar är planerade. 

Förskola 

Befintlig förskola har sin verksamhet i grundskolans lokaler, ingen utökning av förskoleplatser pla-
neras. 

Grundskola 

Grundskolans lokaler anses tillräckliga för befintligt elevunderlag samt för att möta den försiktiga 
befolkningsökningen för 7 - 11-åringar. 

KULTURFÖRVALTNINGEN 

Befintliga lokaler för bibliotek och kulturverksamhet uppfyller det förväntade behovet. Medan Kul-
turskolan är i behov av lokaler som är större och bättre anpassande för den nuvarande undervis-
ningen, samt som kan möjliggöra en utveckling av verksamheten. Ett utökat samarbete mellan Kul-
turskolan och skolan bör utredas i syfte att skapa fler möjligheter till samnyttjande av lokaler. 
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FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

 

Kårsta är under utveckling och bedömningen är att nya anläggningar kommer att behöva etableras 
under perioden. Utredning pågår angående etablering av motionsspår alternativt elljusspår och ett 
MBT-spår i området. Därtill finns behov av en upprustning av badplatsen vid Bergssjön med tillhö-
rande omklädningsrum och grillstad. 

Det finns potential att utveckla grusplanen intill skolan och lägga konstgräs på Bergsjöplanen. 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Äldreomsorg 

Inga planerade investeringar eller etableringar i området. 

Bostäder LSS, SoL 

Privat aktör planerar för gruppbostad LSS 9§9 som beräknas vara klart under 2022. 

Lokaler LSS, SoL 

Inga planerade investeringar eller etableringar i området. 

BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND 

Teknik och fastighetsförvaltningen kommer att genomföra underhållsinvesteringar på Kårsta skola 
under perioden 2021 - 2024. 
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KARBY/BROTTBY MED OMNEJD 

BOSTADS- OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING 

 

Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om totalt 223 nya bostäder fram till 2031. Dessa förde-
lar sig på 90 nya bostäder i flerbostadshus och 133 nya bostäder i småhus. 

Utvecklingsområdena är alla i mindre skala och de flesta i närheten av centrala Karby/Brottby. 

Befolkningsprognosen BFP20 visar en befolkningsminskning om cirka -1 procent fram till år 2030. 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet skolelever i området vara konstant under prognospe-
rioden. Befolkningen i förskoleålder minskar något. Nuvarande skola har viss överkapacitet idag och 
det finns även en överkapacitet på antalet förskoleplatser. 

Förskola 

Under 2021 har en fristående förskola flyttat in i skolans lokaler och därmed utökat antalet försko-
leplatser något i området. 

Grundskola 

Under 2021 kommer överkapaciteten i grundskolan öka då Karbyskolans högstadium flyttas till 
centrala Vallentuna. Därför planeras en samlokalisering av Karbyskolans lokaler tillsammans med 
kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen. 

KULTURFÖRVALTNINGEN 

En mindre ökning av barn och unga förväntas påverka behovet av lokaler för kulturverksamhet. 
Efterfrågan på kulturskoleverksamhet väntas bli större i takt med att antalet barn och unga blir fler, 
vilket innebär ett ökande behov av lokaler. Redan idag identifieras utvecklingsmöjligheter för kul-
turskoleverksamheten, särskilt för barn i låg- och mellanstadieåldern. Medan det kan konstateras 
att Karby biblioteks befintliga lokaler är större än nödvändigt. 

Det finns ett övergripande behov av mer yteffektiva och verksamhetsanpassade lokaler, samt mer 
samnyttjande av lokaler. Därför pågår en översyn gällande samlokalisering av Karby bibliotek, Kul-
turskolan och fritidsgården Haket, vilket kan ge stora möjligheter till samnyttjande av lokaler. Loka-
ler i Karbyskolan är ett alternativ som utreds. Samtidigt utreds etablering av Träffpunktens verk-
samhet i Karby och även denna skulle kunna ingå i samlokaliseringen. 

Kulturförvaltningen har övertagit ansvaret för skolmuseet i Össeby-Garn från barn- och ungdoms-
förvaltningen. Utredning och planering pågår kring verksamheten. 
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Össeby skolmuseum. Foto: Roffe Andersson 

FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

Befolkningsprognosen visar en mindre ökning av barn och ungdomar. Befintliga anläggningar be-
döms ha tillräcklig kapacitet efter uppgraderingen av Össeby IP. 

En ny badplats har etablerats vid Toftesta Holme i Garnsviken. För att möjliggöra för fler att besöka 
platsen behövs fler parkeringsplatser och andra trivselåtgärder. 

En översyn pågår gällande samlokalisering av fritidsgården Haket, Karby bibliotek och kultursko-
lan, vilket kan ge stora möjligheter till samnyttjande av lokaler. Lokaler i Karbyskolan är ett alterna-
tiv som utreds. Samtidigt utreds etablering av Träffpunktens verksamhet i Karby och även denna 
skulle kunna ingå i samlokaliseringen. 

Inom området finns två större friluftsområden: Angarnssjöängen och Tärnanområdet. Det senare 
utgör ett riksintresse för friluftsliv men saknar infrastruktur såsom stigar, cykel- och bilvägar, in-
formation, toaletter och parkeringsplatser. Även Roslagsleden som går genom större delen av 
Karby/Brottby och Långhundraleden har stora behov av att utveckla sådan infrastruktur. 
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SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Äldreomsorg 

Inga planerade investeringar eller etableringar i området. 

Bostäder LSS, SoL 

Se behov beskrivet i Västra Vallentuna beträffande lägenheter (SoL) och jourboende. 

Lokaler LSS, SoL 

Inga planerade investeringar eller etableringar i området. 

BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND 

Teknik och fastighetsförvaltningen planerar att genomföra underhållsinvesteringar på Karbyskolan 
i köket, hissar och yttertaket under perioden 2021 - 2024. 
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SYDVÄSTRA VALLENTUNA 

BOSTADS- OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING 

 

Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om totalt 554 nya bostäder fram till 2031. Dessa förde-
lar sig på 296 nya bostäder i flerbostadshus och 258 nya bostäder i småhus. 

Utvecklingsområdena är relativt små och väl utspridda. Det större utvecklingsområdet är Nyborg, 
söder om Bällstaberg. 

Befolkningsprognosen BFP20 visar en befolkningsminskning om cirka -4 procent fram till år 2030. 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 

Generationsväxlingar inom området innebär att antalet förskolebarn och barn i skolålder minskar 
under den kommande 10-årsperioden. Den kapacitet som finns av skol- och förskoleplatser är väl 
utbyggd i området och kommer därför behöva anpassas till ett minskat elevunderlag. 

Förskola 

Förskolorna har sammantaget en överkapacitet i området. Antalet barn, 1 - 5 år, noterar en minsk-
ning om ca -50 personer i förskoleålder. Ingen utökning av förskoleplatser planeras med anledning 
av detta. 

Grundskola 

Antalet elever i grundskoleålder minskar med ca -300 personer under den kommande 10-
årsperioden. 

KULTURFÖRVALTNINGEN 

Översyn av kulturskolans lokaler pågår i syfte att integrera kulturskolans verksamheter i skolorna 
och skapa tillgänglighetsanpassade lokaler. En tidigare utredning visade att lokaler i Rosendalssko-
lan Norra (Västra Vallentuna) och Bällstabergsskolan gemensamt skulle kunna fungera som ett 
alternativ. Här påvisas också möjligheten att annan verksamhet från Kulturförvaltningen och Fri-
tidsförvaltningen, t.ex. öppen ungdomsverksamhet och träffpunktsverksamhet kan samlokaliseras 
och samnyttja lokaler med kulturskolan. En fördjupad utredning behöver genomföras om detta. 

FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

Området har en stor befolkning men med relativt låg befolkningsökning under de närmsta åren. Det 
bor en stor andel barn och unga i området men det finns bara ett fåtal idrottsanläggningar. Det in-
nebär att det finns ett behov av att utveckla fler ytor för rörelse inom området. Det saknas bland 
annat etablerade platser för spontanidrott. En möjlig plats för utveckling av detta är Gustavs Udde i 
relation till den nyetablerade badplatsen. Det finns även potential att utveckla anslutande gångstråk 
och motionsspår till rekreationsområden i Kristineberg och övriga Sydöstra Vallentuna. 
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Det finns behov av att öka utbudet av anläggningar, förråd och möteslokaler för områdets förening-
ar. En utredning är utförd kring etableringen av en föreningslokal och en fritidsgård i området. 
Samlokalisering och ökad samverkan mellan Kulturskolan, öppen ungdomsverksamhet och skolan 
vore en fördel för verksamheterna. 

 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Äldreomsorg 

Inga planerade investeringar eller etableringar i området. 

Bostäder LSS, SoL 

Se behov beskrivet i Västra Vallentuna beträffande lägenheter (SoL) och jourboende. 

Lokaler LSS, SoL 

Inga planerade investeringar eller etableringar i området. 

BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND 

Teknik och fastighetsförvaltningen planerar att utföra underhållsinvesteringar på Bällstabergssko-
lan samt Södra- och Norra Karlslundsskolan. 
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SYDÖSTRA VALLENTUNA 

SYDÖSTRA VALLENTUNA 

 

Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om totalt 1 235 nya bostäder fram till 2031. Dessa för-
delar sig på 625 nya bostäder i flerbostadshus och 610 nya bostäder i småhus. 

Den huvudsakliga bostadsutvecklingen sker inom den nya stadsdelen Kristineberg. 

Befolkningsprognosen BFP20 visar en befolkningsökning om närmare 337 procent fram till år 
2030, vilket är naturligt vid en ny exploatering. 

KORT OM KRISTINEBERG 

I anslutning till centrala Vallentuna ska utvecklas till en ny stadsdel, Kristineberg. I Kristineberg 
planeras cirka 1 700 - 1 800 bostäder, skola/förskola och ett stadsdelscentrum. 

 

Visualisering av planerad byggnation i norra Kristineberg 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 

Enligt gällande befolkningsprognos kommer befolkningen att öka kraftigt i åldrarna 1 - 16 år. Inled-
ningsvis planeras en ny förskola. 

Förskola 

Utbyggnad av förskolor sker i samband med att de olika delområdena i Kristineberg bebyggs. 

Grundskola 

Under 2021 utreds behovet av antalet skolplatser i Kristineberg. 
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KULTURFÖRVALTNINGEN 

 

Då befolkningsprognosen pekar uppåt förväntas även en ökad efterfrågan på bibliotek, kulturskola 
och kulturverksamhet och därmed ett ökat lokalbehov. En kulturhusfilial inklusive kulturskoleverk-
samhet i Kristineberg bör samlokaliseras med fritidsförvaltningens verksamheter och/eller kom-
mersiell service och kan innehålla kulturverksamheter av varierande slag, till exempel bibliotek, 
scen, utställningsmöjligheter och möteslokaler beroende på aktuella behov vid etableringen. Behov-
sanalys och förstudie ska inleda arbetet. Om den pågående utredningen avseende omlokalisering av 
kulturskolan resulterar i beslut om flytt till lokaler i Bällstabergsskolan (och Rosendalskolan Norra) 
kan denna verksamhet även nå elever i Kristineberg. 

FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

För att möta det kommande behovet planeras en fullstor sporthall, danslokal, fotbollsplan, fritids-
gård och möjligheter till föreningslokaler i samband med byggnation av skolan i södra Kristineberg. 
Dessa verksamheter bör samlokaliseras med Kulturförvaltningens verksamheter. För att ett före-
ningsliv ska kunna utvecklas och verka i området är det viktigt att även säkerställa en god tillgång 
på omklädningsrum, förråd och möteslokaler. 

Områdets goda möjligheter till friluftsliv såsom vandring, MTB och rekreation ska utvecklas. Ro-
slagsleden passerar förbi öster om Kristineberg och en förstudie inleds i syfte att etablera ett mot-
ionsspår som förbinder bostadsområdet med leden. 
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SOCIALFÖRVALTNINGEN 

 

Äldreomsorg 

Ett särskilt boende för äldre (SÄBO) planeras i området och beräknas stå klart 2023-24, det kom-
mer att ägas och drivas av privat aktör. 

Bostäder LSS, SoL 

Kommunen planerar för en gruppbostad i området som beräknas stå klar 2025. Se även behov be-
skrivet i Västra Vallentuna beträffande lägenheter (SoL) och jourboende. 

Lokaler LSS, SoL 

Lokaler för daglig verksamhet enligt LSS, sysselsättning enligt SoL och träfflokal för personer med 
psykiska funktionsvariationer bör framöver etableras, i första hand i lokaler inom kommunens be-
fintliga bestånd. 

  

BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND 
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LOKALINVESTERINGAR 

Sammanställning av kommande investeringar samt även vissa anskaffningar och privata etablering-
ar. 

Årtalet beskriver planerad verksamhetsstart. 

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 

Förskolor 

2026 Ny förskola Kristineberg norra, 100 barn 

2026 Ny förskola i centrala Vallentuna, 100 barn 

2026 Ny förskola Ormsta - Stensta, 100 barn 

2027 Ny förskola Lindholmen, 80 - 100 barn 

2027 Ny förskola i Karby, 100 barn 

  

Grundskolor 

2020 - 2021 Föreningslokal, Bällstabergsskolan 

  

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Inga planerade investeringar 

KULTURNÄMNDEN 

2022 Boksorteringsrobot 

2022 Mindre investeringar kulturhuset och teatern 

FRITIDSNÄMNDEN 

2020 – 2025 Mindre investeringar övriga anläggningar 

2020 – 2022 Aktivitetsyta Snapptunafältet 

2022 Elljusspår i Kårsta 

2021 - 2022 Större investeringar i Kvarnbadets reningsverk 

2023 Renovering Ishall A 

2024 Byte konstgräs Bällstaberg 

2026 Byte konstgräs Össeby IP 

2027 Byte konstgräs Vallentuna IP östra 

2029 Byte konstgräs Vallentuna IP västra 

SOCIALNÄMNDEN 

Kommunal investering 

2022 Fastighet för jourboende/tillfälligt boende 
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2024 Ny gruppbostad i Ormsta-Stensta 

2025 Ny gruppbostad i Kristineberg 

Kommunal anskaffning 

2022-2023 12 st. servicelägenheter Nyby 1:22 

2022-2031 10 - 15 st. lägenheter SoL 

2023 8 - 12 st. servicelägenheter Gärdesvägen 

Privat etablering 

2022 Gruppbostad Molnby 4:1 

2022 Gruppbostad Kårsta-Rickeby 2:136 

2024 Särskilt boende för äldre i Ormsta 

2025 Särskilt boende för äldre i Kristineberg 

KOMMUNSTYRELSEN 

EN LOKALINVESTERINGS PÅVERKAN PÅ VERKSAMHETERNAS DRIFTKOSTNAD 

Vallentuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Det är många som väljer att bo och leva 
här och den trenden väntas fortsätta. Fram till 2031 planeras för cirka 5 700 nya bostäder i Vallen-
tuna kommun. 

För att möta kommuninvånarnas behov och förväntningar behöver den kommunalt finansierade 
servicen utökas. För att det ska vara möjligt erfordras lokaler och i många fall lokalinvesteringar. 

När kommunen beslutar att investera i en byggnation, inhyrning av lokal eller anläggning innebär 
det att flera kostnadsposter påverkas, främst hyrorna. 
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Hyresgrundande kostnader 

Investeringsutgiften leder till kapitalkostnader som består av avskrivningar och ränta. Till ny lokal 
behövs också fastighetsdrift. Verksamheten belastas med dessa kostnader i form av internhyror. 

Även de inhyrningar som görs till förmån för kommunalt finansierade verksamheter belastar in-
ternhyran. 

Andelen lokalkostnader (hyran) av kärnverksamhetens bruttodriftkostnader varierar i storlek. 2016 
utgjordes cirka 15 - 30 procent av kärnverksamhetens driftkostnader av internhyror. 
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PRIVATA AKTÖRER 

PRIVATA AKTÖRER 

Vallentuna kommun ser positivt på etablering av privata aktörer som bedriver kommunalt finansi-
erad service. 

Kommunen blir regelbundet uppvaktad av privata aktörer som gärna vill etablera sig inom både 
socialnämndens och barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden. 

Kommunen behöver i detta arbete utreda hur stor rådighet kommunen anser sig behöva inom re-
spektive verksamhetsområde. 

Rådigheten kan beskrivas genom påverkansgraden av verksamheternas utveckling och flexibilitet 
inom ett visst geografiskt område eller en viss del av tillgängliga platser inom kommunen. 

 Full rådighet: egna lokaler och egen verksamhet. 

 Viss rådighet: egna lokaler eller egen verksamhet. 

 Liten rådighet: varken egna lokaler eller egen verksamhet. 

Inför varje enskilt projekt bör följande utredas: 

1. Hur ser rådigheten ut inom det aktuella geografiska området i förhållande till generell prin-
cip för verksamhetsområdet? 

2. Finns det privata aktörer som har visat intresse av att etablera sig inom området? 
3. Vilka risker finns förknippade med de olika scenarierna? Såväl ekonomiska som verksam-

hetsmässiga. 
4. Ska kommunen behålla aktuell mark om det är av strategiskt intresse? 

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

Stöd i riskanalys, inom punkt 3 

Sveriges kommuner och landstings publikation ”Äga eller hyra verksamhetslokaler” behandlar i 
första hand situationen när en offentlig aktör säljer sitt fastighetsbestånd och sedan hyr tillbaka 
detsamma. Frågeställningarna nedan bör ändå kunna tillämpas som en del av riskanalysen enligt 
punkt 3 ovan. 

1. Skillnader i drift- och underhållskostnader, inklusive ombyggnader. 
2. Skillnader i kapitalkostnader (räntor och avskrivningstider). 
3. Skillnader i riskbedömning och hur mycket kommunen är beredd att betala för att undvika 

vissa risker. 
4. Skillnader när det gäller flexibilitet för den offentliga huvudmannen. 
5. Skillnader i förmågan att förändra fastigheten. 
6. Interna beslutsprocesser. 




