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 Kommunstyrelsen 
 

Kommunrevisionen: Uppföljning av granskning av kommunens 
lokalstyrning avseende pedagogiska lokaler 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  avge yttrande till kommunrevisionen enligt bilaga 1 
 
 
Ärendet 
Kommunrevisionen har i skrivelse inkommen den 20 mars 2012 redovisat revisionsrapporten 
Granskning av kommunens lokalstyrning – uppföljning, avseende pedagogiska lokaler. I 
rapporten konstaterar revisorerna att lokalstyrning av de pedagogiska lokalerna är ett 
komplicerat område och att beslutade internhyressystem och ersättningsmodeller inte 
kännetecknas av den transparens och tydlighet som vore önskvärd. Enligt rapporten behöver 
lokalersättningens andel av grundbeloppet per elev, samvariationen mellan ersättningen och 
fastighetsägarens lokalkostnader samt lokalernas kostnadstäckning vid fullt 
kapacitetsutnyttjande förtydligas. Kommunrevisorerna ser också en risk att kommunens egen 
produktion hanterar hyreskostnaderna kollektivt och därmed skapar en egen ”enhetshyra” 
vilket påverkar styrningseffekten. 
 
Såväl fastighetsägarnämnden , barn- och ungdomsnämnden som utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden  samt styrelsen för vård och bildning har av kommunrevisionen 
beretts tillfälle att yttra sig över rapporten för egen räkning. 
 
Föredragning 
Revisionsrapporten är en uppföljning av tidigare granskning av internhyresmodell och 
uppdragsnämndernas förslag till ersättningsmodeller från 2009. Granskningens syfte är att 
bedöma styrningen av kommunens lokaler och om ersättningsmodellen fungerar 
tillfredsställande när det gäller undervisning och lokalförsörjning. 
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Inledningsvis konstaterar rapporten att det fortfarande återstår vissa utredningar innan arbetet 
med  internhyresmodellen kan betraktas som avslutat. Bland annat behövs ytterligare belysas 
hur den fortlöpande dialogen och samverkan mellan berörda parter ska ske, hur 
handläggningsordningen ska vara m.m.  
 
Vid kommunfullmäktiges beslut om internhyresmodellen i augusti 2011 var inte alla dessa 
frågor utklarade och vissa frågor återstår fortfarande att lösa. Beslutet vilade dock på den 
ansvarsfördelning gällande ansvaret för pedagogiska lokaler som fullmäktige beslutade om  
den 17 juni 2010 (§ 142). Därefter har förändringar av såväl nämnd- som 
tjänstemannaorganisation genomförts fr o m 1 januari 2012. Bland annat har 
fastighetsnämnden lagts ned och en ny fastighetsägarnämnd med en tydligare roll som 
fullmäktiges företrädare som fastighetsägare tillkommit. Tjänstemannaorganisationen inom 
KSU har byggts upp utifrån processer för att göra arbetet både mer effektivt och transparent.  
 
En ny handläggningsordning finns. Lokalernas inplacering i olika funktionsnivåer är 
genomförd.  Arbetet med flexibel förhyrning av speciallokaler är påbörjat genom att 
gymnastiklokalerna bokas utifrån den enskilda skolans behov. Detta arbete ska dock fortgå 
med identifiering av ytterligare speciallokaler. De ekonomiska konsekvenserna av det 
inledande arbetet, inklusive 90 % av merkostnaden vid nyinvestering, är medtagna i den 
justerade budgeten som antogs av KF inför 2012. 
 
Kostnadseffekter efter 10 år finns dock ännu ej utredda.  Då uppdrag finns att utreda 
möjligheterna för en bolagisering av de pedagogiska lokalerna kan delar av återstående 
uppdrag belysas i det sammanhanget. Frågan om komponentavskrivning kräver också 
ytterligare utredning. Komponentavskrivning innebär att en byggnad istället för att avskrivas 
som en enhet delas upp i sina delar, komponenter, där avskrivningstiden sätts specifikt för 
varje del. 
 
Kommunrevisionen befarar att genom produktionens möjlighet att frånträda lokaler för 
pedagogisk verksamhet ett lokalöverskott ska uppkomma. Syftet med översynen av ansvaret 
för dessa lokaler var att finna en produktionsbaserad modell för att effektivisera 
lokalutnyttjandet vilket kan medföra att verksamheter frånträder lokaler de inte behöver. I 
detta sammanhang bör det stora behovet av lokaler för förskoleverksamhet kunna tillgodoses 
till viss del. Viktigt är också att se de kommande årens behov av fler platser i grundskolan. Ett 
lokalöverskott kan därmed nyttjas för en befolkningsökning inom gällande åldersgrupper. 
 
Revisionen befarar att de kommunala skolornas uppdragsersättning kan urholkas genom 
ökande lokalkostnader om inte uppdragsnämndens budget harmonieras med kommunens 
lokalkostnader. Dyrare lokalkostnader är ett ekonomiskt problem oavsett modell för ersättning 
eller internhyra som kommunrevisionens rapport avser granska. Om och hur 
kostnadsutvecklingen kan påverkas är en fråga för fastighetsägarnämnden att arbeta vidare 
med. 
 
Kommunrevisionen konstaterar att internhyresmodellen endast varit i funktion sedan 1 januari 
2012 varför det är för kort tid för att effekter ska kunna avläsas.  I detta sammanhang bör även 
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organisationsförändringarna och produktionens översyn av styrningen av skolenheterna vägas 
in.  En fortsatt samverkan mellan samtliga kommunala parter i dessa frågor kommer därför att 
behövas för ett effektivt resursutnyttjande. 
 
 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 
 
 
 
   
 
































