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Beslutsunderlag till Årsstämman 2022 
Uppdatering av andelstal för förskolor 

 

Bakgrund: 
Det finns två förskolor på föreningens område, Dalstugan på Hemmesta dalväg (Hemmesta 10:314), 
och Blåsippan på Blåsippevägen (Hemmesta 11:425). Båda har sedan tidigare andelstalet 7. Vid en 
översikt av andelstalen i området kom styrelsen fram till att det finns anledning att omvärdera dessa 
andelstal. Dels finns ingen motivering till varför man satte just de andelstalen, dels har mycket hänt 
både med området och med förskolorna sedan andelstalet sattes. 
 
Numera finns underlag på hur man kan räkna fram andelstal för förskolor i ett examensarbete som 
kom 2005. Andelstalen för förskolorna är satta 1996 och uppdaterade 2009, men då enbart för att 
sammanlägga några fastigheter och för att inträda i den nya gemensamhetsanläggningen Hemmesta 
GA13, dvs lekparkerna. Själva andelstalet på 7, ändrades inte. 
 
Enligt grunderna för beräkningen av andelstalen i området (akt 01-VÄM-2394C, från 1970) framgår 
att andelstalet 1 ska utgå för alla fastigheter avseende GA4 under förutsättning att det rör sig om 
enfamiljshus. Om flerfamiljshus eller "annan art av fastighet" tillkommer inom föreningens område 
bör andelstalens beräkning omprövas. 
 
Andelstalen i GA13 följer de i GA4 (akt 0120-09/112 från 2009, när GA13 bildades). 
 

Andelstal 
Underlag (hämtat från Lantmäteriets skrift ”Underlag för tillämpning av tonkilometermetoden”): 
----- 
1. Andelstal för specialfastigheter enligt anläggningslagen.  
Av Anna Rieem och Nina Vesterli. Handledare Leif Norell. Examensarbete nr 05-146, 
fastighetsvetenskap, KTH.  
 
Resultat  
Arbetet belyser hur andelstal har åsatts för ett antal vanliga typer av specialfastigheter. Det bygger på 
en studie av 40 förrättningsakter från nio (dåvarande) lantmäterimyndigheter.  
 
Sammanfattningsvis kom följande schablonvärden fram (ton per år):  
Förskola: 650 ton per år och det genomsnittliga antalet personbilar utanför båtnadsområdet 
som kommer till skolan.  
 
/…/  
Kommentarer  
De schablonvärden som redovisas för förskola, vårdcentral och tandläkarklinik är knuten till antalet 
genomsnittliga bilbesök per dag. Tontalet bygger på att varje bil väger 1,3 ton samt ett visst antal 
resdagar per år. En enkel princip som verkar vara riktig. Dock bör bilvikten höjas till 1,5 ton idag.  
Man föreslår vidare att man inte ska göra dubbelräkning, dvs. inte ta med endast resor från dem som 
bor utanför båtnadsområdet. Detta kan dock bli ganska komplicerat i praktiken, eftersom det kan bli 
snabba förändringar. Vid ett seminarium med förrättningslantmätare ansåg de flesta att man inte vara 
så strikt i denna fråga, det enklaste är att göra dubbelräkning.  
----- 
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Hösten 2021 gjordes en utredning av situationen på förskolorna: 
 
Blåsippan: 
Pratat med rektor 
De har en kapacitet på 70 barn. 
Nu har de ca 50 barn, eftersom de håller på att trappa ned inför kommande renovering/nybyggnation. 
Normalt är det lite färre barn på hösten för att fyllas på under våren, till ca 65-70 barn. 
Enligt henne är det nu mellan 5 – 10 barn borta dagligen (sjukdom o liknande) 
Personal är f.n. 14 st. Det är något mer än normalt eftersom de har några som ska sluta. 
Normalt är de 12-13 (där dagligen). 
 
Dalstugan: 
Pratat med biträdande rektor 
De har en kapacitet på 93 barn och är så många i dagsläget. 
Här kan man nog räkna med att de är fullbelagda mest hela tiden. 
Enligt henne är i snitt ca 10 barn borta dagligen (sjukdom o liknande) 
Personal är f.n. 18 st. varav 16 är där dagligen. 
 
Antagande: 75% av antalet barn och personal kommer utifrån och åker bil 
Resonemang: Några barn kommer att komma gående och några åker inom området och lämnar på 
vägen. Det är dock en ganska stor del som kommer utifrån. Rektorn på Blåsippan höll med om att 75% 
är ett rimligt antagande. Personal finns också de som bor i området och några åker kommunalt. 
 
Notering: I beräkningen av transporttalet ovan räknas inte övriga transporter till förskolorna, 
exempelvis mattransport och post. De får beräknas ingå i det framtagna transporttalet. 
 
Ovanstående ger för Blåsippan att det i normala fall kan antas vara 70 barn och personal som kommer 
till skolan dagligen. 75% därav ger 52,5 personbilar som dagligen kommer till skolan, under vardagar. 
Detsamma för Dalstugan innebär 109 barn och personal dagligen, varav 75% ger 81,75 personbilar 
dagligen under vardagar. 
 
Dessutom måste hänsyn tagas till sommarmånaderna, då väsentligt färre barn är på förskola, och till 
helger, när förskolan är stängd. Antalet arbetsdagar på ett år är ca 225, vilket motsvarar ca 62% av 
årets 365 dagar. 
Alltså:  
Blåsippan: 62 % av 52,5 = 32,55 personbilar i snitt per dag. 
Dalstugan: 62% av 81,75 = 50,67 personbilar i snitt per dag.  
 
Om man tar hänsyn till förhöjd vikt på personbilar som föreslås ovan (1,5 ton istället för 1,3) blir 
schablonvärdet istället 750. 
 
Alltså:  
Blåsippan: 750 * 32,55 = 24 412,5 ton/år 
Dalstugan: 750 * 50,67 = 38 013,75 ton/år 
En vanlig permanentbostad har enligt samma nämnda underlag transporttalet 2100 ton/år. 
I Hemmesta Södra Vägförening har alla enfamiljsbostäder tilldelats andelstalet 1 (oavsett avstånd), 
vilket då bör motsvara 2100 ton/år.  
Det är rimligt att för förskolorna använda samma utgångspunkt och beräkna andelstal utifrån 
förhållandet till permanentbostäder, dvs: 
Andelstal Blåsippan = 24 412,5 / 2100 = 11,625 avrundat = 12 
Andelstal Dalstugan = 38 013,75 / 2100 = ca 18,10 avrundat = 18 
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Ersättning för utökade andelar 
Vid höjt andelstal ska ägaren till fastigheten vars andelstal höjs betala ersättning till övriga delägare 
för den utökade andel i eventuellt överskott som han eller hon får genom höjningen. 
 
Detta är inget som kan avtalas bort utan en beräkning måste göras. 
 
Styrelsens förslag är att utgå ifrån den ersättningsutredning som gjordes när fastigheterna på 
Parkvägen 9 inträdde i föreningen, dvs aktbilaga UT1 till Akt 0120-2019/97 med ärendenummer 
AB191446. 
 
Anläggningarna värderas där till: 
Hemmesta GA4: 7 740 000 kr 
Hemmesta GA13: 578 000 kr 
 
Normalt underhåll har genomförts för båda anläggningarna och någon mindre omläggning av 
vägsträcka enligt underhållsplan. Värderingen gjordes för lite mindre än 3 år sedan. Inga väsentliga 
förändringar har skett som förändrar vägytan, standard, åldersavskrivning eller användbarhet i 
beräkningen. 
Den används därför även denna gång utan justering. 
 
Det totala antalet andelstal är i dagsläget: 
Hemmesta GA4: 455 
Hemmesta GA13: 431 
 
Till stämman föreslås även andra uppdateringar av andelstal vilket, om samtliga förslag går igenom, 
skulle resultera i följande totala andelstal: 
Hemmesta GA4: 455 + 1 + 1,8*4 + 3 + 5 + 11 = 455 + 26,2 = 482,2 
Hemmesta GA13: 431 + 1 + 1,8*4 + 3 + 5 + 11 = 431 + 26,2 = 458,2 
 
Samtliga förslag till uppdaterade andelstal är: för Hemmesta Dalväg 7 (+1), Parkvägen 9 (+1,8*4), 
Parkvägen 22 (+3), Förskolan Blåsippan (+5) och Förskolan Dalstugan (+11). Skulle något förslag inte 
gå igenom justeras de totala andelstalen därefter. 
 

Beräkning av ersättning 
Blåsippan: 
För höjning av andelstalet från 7 till 12 för Hemmesta GA4: 
7 740 000 kronor (anläggningens värde) + föreningens omsättningstillgångar för GA4 
(kassabehållning och fonderade medel) – föreningens skulder = X kronor 
 
X kronor / (455 (andelar) + 26,2 (nya andelstal sammanlagt)) * 5 (höjning av andelstal) = Y kronor. 
Ersättningen ska således utgöras av Y kronor per fastighet. 
 
Kassabehållning, fonderade medel och skulder beräknas den dag beslutet vinner laga kraft. 
 
 
För höjning av andelstalet från 7 till 12 för Hemmesta ga:13: 
578 000 kronor (anläggningens värde) + föreningens omsättningstillgångar för GA13 (kassabehållning 
och fonderade medel) – föreningens skulder = A kronor. 
 
A kronor / (428 (andelar) + (nya andelstal sammanlagt)) * 5 (höjning av andelstal) = B kronor. 
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Ersättningen ska således utgöras av B kronor per ny fastighet som ansluts. 
Kassabehållning, fonderade medel och skulder beräknas den dag beslutet vinner laga kraft. 
 
 
Dalstugan 
För höjning av andelstalet från 7 till 18 för Hemmesta GA4: 
7 740 000 kronor (anläggningens värde) + föreningens omsättningstillgångar för GA4 
(kassabehållning och fonderade medel) – föreningens skulder = K kronor 
 
X kronor / (455 (andelar) + 26,2 (nya andelstal sammanlagt)) * 11 (höjning av andelstal) = L kronor. 
Ersättningen ska således utgöras av L kronor för . 
 
Kassabehållning, fonderade medel och skulder beräknas den dag beslutet vinner laga kraft. 
 
 
För höjning av andelstalet från 7 till 12 för Hemmesta ga:13: 
578 000 kronor (anläggningens värde) + föreningens omsättningstillgångar för GA13 (kassabehållning 
och fonderade medel) – föreningens skulder = A kronor. 
 
A kronor / (428 (andelar) + (nya andelstal sammanlagt)) * 5 (höjning av andelstal) = B kronor. 
 
Ersättningen ska således utgöras av B kronor per ny fastighet som ansluts. 
Kassabehållning, fonderade medel och skulder beräknas den dag beslutet vinner laga kraft. 
 
 
Styrelsen i Hemmesta Södra Vägförening 


